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Πάει, το έχουμε χάσει εντελώς αδέλφια ούλοι σ’ 
αυτό το νησί. Τις προάλλες ο Γιάννης Μαούνης, πα-
ρέδιδε μαθήματα αριστεροφροσύνης στο Χουλιά-
ρα! Τι άλλο θα δουν τα μπιρμπιλωτά ματάκια μου 
ακόμα; Σαν να πάω εγώ δηλαδή, στο Λούη (βρε τι 
να γίνεται αυτό το παλικάρι), και να του κάνω μά-
θημα για το πώς είναι ο σωστός Αεκτζής.

Καλά είπε και άλλα ο Μαούνης, τις προάλλες στο 
Συντονιστικό. Όπως το ότι μετά από 8 χρόνια που 
ήταν στο «οχυρό» του ο Βλαχογιάννης, αποφάσισε 
τώρα να βγει στην κοινωνία… Κάτι «έξυπνο» ήθελε 
να πει, αλλά δεν του βγήκε η ουσία. Πάντως, κατά 
τα άλλα το εννοήσαμε. Ο Γιάννης, στηρίζει Βλαχο-
γιάννη. (Τώρα, αυτό καλό είναι, κακό είναι, θα το 
δείξει ο χρόνος).

Ο Ροδίτης, ήταν πάντως πάλι στο γνωστό του 
δρόμο και μέσα στην πληροφορία. Δήλωσε στο Συ-
ντονιστικό, για σίγουρες μεταθέσεις γιατρών, έως 
και για μηχανήμα-
τα που θα έρθουν 
στο Κ.Υ. Πάρου, 
από Νοσοκομεία 
της Αθήνας, που 
κ α τ α ρ γ ή θ η κ α ν. 
Γνώριζε ακόμα, 
σύμφωνα με νε-
ο δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς 
αποκλειστικές του 
πληροφορίες, πως 
όλοι οι επικου-
ρικοί γιατροί θα 
μείνουν. Μέχρι για 
παιδίατρο, εκάστη 
Τετάρτη, μας είπε, έως έρθει ο μόνιμος. Πάντως, 
μέχρι τώρα, απ την αρχή του έτους, έχω σημειώ-
σει άλλους 4-5 παιδιάτρους που έρχονται σύμφω-
να με αποκλειστικές πληροφορίες του Ροδίτη. Η 
πλάκα είναι πως το Ροδίτη τον πάω, γιατί είναι ο 
περισσότερο αισιόδοξος Παριανός. (Δεν το λες και 
λίγο αυτό, αυτή την εποχή που ζούμε).

Κάθισα την προηγούμενη βδομάδα και είδα το 
φιλικό του Παναθηναϊκού στην Πάτρα, με την Πα-
ναχαϊκή, που κλασικά, χάσαμε πάλι (μας πήρε τα 
σώβρακα ο Κούγιας). Τι λέτε πως μου ήρθε στο 
μυαλό βλέποντας την ομαδάρα; Τα εκλογικά φυλ-
λάδια των δημοτικών παρατάξεων του νησιού μας. 
Όταν δεις τι υπόσχονται πιστεύεις πως έρχεται ο 
«παράδεισος». Μόνο που στο τέλος της τετραετίας 
ανακαλύπτεις πως όσο νωρίτερα τελειώσει η θη-
τείας τους τόσο καλύτερα θα είναι, τον Αλαφούζο 
μου μέσα!

Μιας και έπιασα τον πρόεδρα Αλαφούζο. Το κα-
λοκαίρι μας έλεγε πως έχουμε 4-5 μεγάλα σέντερ 
φορ. Στη συνέχεια το άλλαξε και είπε πως θέλουμε 
κάτι καλύτερο. Τελικά, έφερε πίσω τον Φιγκερόα, 
που εγώ τον πάω λόγω κόμμωσης του, και τον 
είχαμε αφήσει ελεύθερο το καλοκαίρι, γιατί ήταν 
«ακριβός». Ο Φιγκερόα, αφού γύρισε το μισό πλα-

νήτη και δεν βρήκε καμία ομάδα να τον εντάξει στη 
δύναμή της επανήλθε στην πράσινη ομαδάρα με 
τίμημα Αλαφούζου! Δηλαδή, καθ’ εκάστη μία χω-
ριάτικη σαλάτα και δύο σουβλάκια καλαμάκι, σπίτι-
δυάρι το πολύ, και δύο εισιτήρια για πριμ, Πειραι-
άς-Παλούκια Σαλαμίνας, μία φορά το μήνα. Ή έχεις 
πρόεδρα που το «φυσάει» ή όχι. Και έχω και τον 
Σκιαδά, να μου τη χώνεται, γιατί θυμάται που έβρι-
ζα το Βαρδινογιάννη και ήθελα να φύγει… Ε παιδί, 
ήμουν και εγώ και έλεγα και κανένα καλαμπούρι.

Στη ΝΔ υπάρχουν λέει… δύο ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι για υποψήφιοι δήμαρχοι το Μάη. Οι 
πληροφορίες μου λένε πως υπάρχει στο νου ορι-
σμένων ντόπιων κομματικών «στελεχών» και τρί-
το πρόσωπο από Αθήνα, που όμως δεν τραβάει 
ούτε για τη λιτανεία του 15Αύγουστου. Εγώ λοι-
πόν, υποστηρίζω πως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο 
σε τοπικό επίπεδο που έχει λόγο στην υπόθεση και 
η στήριξη που θα δώσει, θα γύρει το αποτέλεσμα 

μεταξύ των δύο 
Παριανών και όχι 
του Αθηναίου… 
Περισσότερα στις 
«διαφωνίες» το 
επόμενο χρονικό 
διάστημα.

Το θέμα με την 
αλλαγή των υπο-
ψηφιοτήτων και 
ψηφοδελτίων στις 
ερχόμενες δη-
μοτικές εκλογές 

(χωριστά υποψήφιοι δήμαρχοι και ενιαίο ψηφο-
δέλτιο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, είναι 
κατά την άποψή μου και από συζητήσεις με πα-
ράγοντες της Τ.Α. προς αποπροσανατολισμό και 
μόνο. Έτσι και αλλιώς ή με τον παραδοσιακό τρόπο 
ή με τον νέο τρόπο που «ψήνουν» ορισμένοι χρει-
άζονται κανονικοί συνδυασμοί. Τέσσερις συνδυα-
σμούς όπως το 2010 δύσκολα βγαίνουν και πάλι 
στην Πάρο. Μη ξεχνάτε πάντως, τη συγκυβέρνηση 
των τριών και ότι κάτι τέτοιο θα «παίξει» και στις 
δημοτικές εκλογές. Σας πάω στην ουσία και ξεκά-
θαρα σας λέω πως ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και γυροβολιάδες 
αυτοδιοικητικοί μπορούν να είναι σε ενιαίο ψηφο-
δέλτιο. Όπως και ότι (Τ)ΣΥΡΙΖΑ και Κουτσούμπας, 
θα έχουν και στο νησί μας αυτοδιοικητικά ψηφο-
δέλτια. Άρα, μάλλον, και στα σοβαρά, πάμε για 
τρεις αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς στην Πάρο 
τον Μάιο. Κόψτε και κρατείστε αυτή τη «διαφω-
νία», για να μας θυμηθείτε σε 6 μήνες.

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Όλοι μαζί για τα 
παιδιά μας

Inside Information

Ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης ετοιμάζει 
συνδυασμένη επίθεση στον Ευριπίδη. Η επίθεση θα 
έχει χίλιες δύο «πληροφορίες», για το πόσο κακό παι-
δί ήταν ο τελευταίος. Μόνο, που δεν μασάει η κατσίκα 
ταραμά και ο Ευριπίδης έχει ορκισμένους φίλους που 
έχουν πολλά ράμματα για τις γούνες ορισμένων…

Τα σχολεία άνοιξαν για να κλείσουν... Νέα σχολική 
χρονιά χωρίς καμία νότα αισιοδοξίας και χαράς όπως 
θα έπρεπε.

Και πώς να υπάρξει άλλωστε, αφού δεν υπάρχει το 
απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό, χωρίς τα απαι-
τούμενα χρήματα και με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο 
στα μέτρα της «αγοράς». Φτηνό αυριανό εργατικό 
δυναμικό, οι μαθητές χωρίς πολλές  γνώσεις, γιατί 
έτσι επιτάσσουν τα «αφεντικά» και εξυπηρετούνται τα 
σχέδια της Ε.Ε. του Δ.Ν.Τ. Έτσι θέλουν οι «αγορές».

Έτσι λοιπόν ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και οι εκ-
παιδευτικοί αποφάσισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Η υπόθεση της μόρφωσης των παιδιών μας είναι 
πρώτα και κυρία δική μας ευθύνη και κατά συνέπεια 
δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε αυτή την στιγμή.

Αποτελεί μονόδρομο η συστράτευση των εκπαι-
δευτικών των γονιών και των μαθητών στη πάλη για 
την ανατροπή αυτής της πολιτικής  και των σχεδίων 
που οδηγούν τα παιδιά μας γρήγορα στα κάτεργα των 
350 ευρώ.

Αυτή την ώρα που μας έχουν τσακίσει, που η ανερ-
γία σπάει κόκαλα, οι απολύσεις και τα λουκέτα πέ-
φτουν βροχή, την ίδια ώρα που σακατεύουν την δω-
ρεάν δημόσια υγεία σε όλα τα επίπεδα με δικό μας 
χειροπιαστό παράδειγμα το Κέντρο Υγείας, επιβάλλε-
ται να παλέψουμε τουλάχιστον για τη μόρφωση των 
παιδιών μας, για το μέλλον τους, για τη ζωή τους. Το 
αν μαθαίνουν και τι μαθαίνουν τα παιδιά μας αφορά 
πρώτα και κύρια εμάς. Καλώς ή κακώς για τα παιδιά 
των πλουσίων δεν υπάρχει καμία στέρηση, κανένα 
πρόβλημα. Έχουν εξασφαλισμένο το παρόν αλλά και 
το μέλλον. Όμως, τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά των 
ανθρώπων του μόχθου, της λαϊκής οικογένειας τσα-
κίζονται. Θα το αφήσουμε; Όχι! Όλοι μαζί λοιπόν για 
τα παιδιά μας.

Λαουτάρης
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B431dn 
Μονόχρωµος εκτυπωτής
• Τεχνολογία LED µονού 
περάσµατος
• Ταχύτητα: 38ppm
• Ανάλυση: 1200x1200 dpi
• Συνδεσιµότητα: Parallel, 
USB 2.0, Ethernet
• Αυτόµατη διπλή όψη 
• Λειτουργία Auto – off

C511dn
Έγχρωµος εκτυπωτής A4 
• Τεχνολογία LED µονού 
περάσµατος
• Ταχύτητα: 26 ppm color, 
30ppm mono
• Ανάλυση 1200x600dpi
• Συνδεσιµότητα: Hi-Speed 
USB 2.0, Ethernet
• Χωρητικότητα: Τροφοδότης 
250 φύλλων. 2η κασέτα 530 
φύλλων.
• Αυτόµατη διπλή όψη
• Λειτουργία Auto-off
• Mobile Printing για 
εκτύπωση εν κινήσει

ES 4131 
Μονόχρωµος εκτυπωτής
• Τεχνολογία LED µονού 
περάσµατος
• Ταχύτητα: 38 αντ/λεπτό
• Ανάλυση: 1200x1200 dpi
• Συνδεσιµότητα: Ethernet 
10/100, USB 2.0 High Speed
• Χωρητικότητα: 1 κασέτα 250 
φύλλων και 100 σελίδες απο το 
Multi-Purpose Tray
• Αυτόµατη διπλή όψη

MC332dn
Έγχρωµο πολυµηχάνηµα A4
• Τεχνολογία LED µονού 
περάσµατος
• Ταχύτητα: 22ppm (mono), 
20ppm (color) 
• Συνδεσιµότητα: 10/100 
TX Ethernet, USB 2.0 
• Χωρητικότητα: 350 φύλλα
• RADF 
• Λειτουργία Auto-Off
• AirPrint

ΜΒ451dn
Μονόχρωµο  δικτυακό 
Πολυµηχάνηµα Α4
• Τεχνολογία LED µονού 
περάσµατος
• Ταχύτητα: ταχύτητα 
εκτύπωσης 29ppm
• Ανάλυση: 600x600dpi
• Χωρητικότητα: Εσωτερική 
κασέτα 250 φύλλων, MPT 100 
φύλλων
• Σάρωση: έγχρωµη 10ppm, 
µονόχρωµη 37.5ppm
• Αντιγραφή: 29ppm 
• Αυτόµατη διπλή όψη

ο εξυπνότερος τρόπος να εκτυπώσετε

σε ασυναγώνιστες τιµές!

Αγέρανος Κύκλος
Από τις 18 έως τις 22 Σε-

πτεμβρίου, διοργανώνο-
νται καλλιτεχνικά δρώμενα 
από τον Αγέρανο Κύκλο 
στην αίθουσα του πολιτι-
στικού συλλόγου «Αρχί-
λοχος» στην Παροικιά και 
στις Λεύκες.

Ο «Αγέρανος» ξεκινάει 
από την ανάγκη για έρευνα, 
μελέτη και διατήρηση των 
παραδοσιακών τεχνών της 
ευρύτερης κυκλαδικής πε-
ριοχής με άξονα συνάντη-
σης το μουσικό βίωμα

Συγκεντρώνει ιδέες, αντιλήψεις και ανθρώπους γύρω 
από ένα νοητό κέντρο. Ακολουθεί την αρχή του νήματος 
της παράδοσης και ξεκινάει το ταξίδι της κοσμογνωσίας 
με σκοπό τη συνάντηση. Συνάντηση με τα καλλιτεχνικά 
ιδιώματα που διαμορφώνονται γύρω μας.

Έτσι, στις 18/9 στην αίθουσα «Αρχίλοχος» η Μ. Σί-
μογλου και ο Στρ. Ψαραδέλλης θα δώσουν συναυλία 
που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Η Μ. Σίμογλου στις 
19 και 20/9 θα οργανώσει εργαστήρι τραγουδιού στο 
Κοινοτικό Κατάστημα Λευκών, στις 6:30 το απόγευμα. Η 
Παρ. Κρητικού, στις 19-20/9 στο Κοινοτικό Κατάστημα 
Λευκών, θα διοργανώσει στις 7 το απόγευμα εργαστήρι 
χορού. Στις 20/9 οι Χρ. Νάτσιος και Θεοφ. Ματθαίου, 
στις 9:45 το βράδυ, στο Κοινοτικό Κατάστημα Λευκών, 
θα δώσουν συναυλία με τίτλο: «ιστορίες της παράδοσης 
και του δρόμου».

Τέλος, ο Ν. Τσαντάνης στις 21/9 στο Κοινοτικό Κα-
τάστημα Λευκών, θα διοργανώσει εργαστήρι για τσα-
μπούνα και τουμπάκι στις 6 το απόγευμα, ενώ στις 9 το 
βράδυ θα δώσει συναυλία στον ίδιο χώρο.

Συνάντηση 
Συντονιστικού

Στις 9/9 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, συνεδρίασε 
το λεγόμενο «μικρό» Συντονιστικό για τα θέματα του τομέα υγείας του 
νησιού μας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή 
στον υπουργό υγείας, κ. Αδ. Γεωργιάδη και ακόμα στις 16/9 που θα συ-
νεδριάσει η ολομέλεια των φορέων, να συζητηθούν διάφορες προτάσεις 
που ακούστηκαν για την κλιμάκωση του αγώνα. Μεταξύ των προτάσεων 
είναι η γενική απεργία στο νησί στις 22/10 με αίτημα τη μόνιμη λύση στο 
υπάρχον πρόβλημα.

Τέλος, από τον εμπορικό σύλλογο των νησιών μας εκδόθηκε η παρα-
κάτω ανακοίνωση:

«Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας, 
την Δευτέρα 9/9/2013, προτάθηκε από τον Πρόεδρο, να συζητηθεί προ 
ημερησίας, το θέμα για συνέχιση η μη της συμμετοχής, του συλλόγου μας, 
στο συντονιστικό για την υγεία.

Μετά από τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών του ΔΣ, αποφασίστη-
κε ομόφωνα, όπως ο Σύλλογος μας, συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά, στο 
συντονιστικό υγείας, με εκπρόσωπο το μέλος του ΔΣ τον Αναστάσιο Τρια-
ντάφυλλο και αντικαταστάτη τον Πρόεδρο - Απόστολο Αλιπράντη. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για την συμμετοχή μας, στο συντονιστικό υγείας, είναι:

Α) η ύπαρξη προεδρείου και γραμματειακής υποστήριξης (για να υπάρ-
χει έγκαιρη ενημέρωση, για την συμμετοχή των μελών, στην συντονιστι-
κή)

Β) οποιοδήποτε έγγραφο με αποστολέα το συντονιστικό, να έχει πρώτα 
κοινοποιηθεί στο κάθε μέλος, για τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις.

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος θα συνεχίσει να πρωτοστατεί και να 
συμμετέχει σε ότι αφορά το θέμα της υγείας, για τα νησιά μας, εφόσον βέ-
βαια τα παραπάνω γίνουν αποδεκτά από τα μέλη, που συμμετέχουν στην 
συντονιστική επιτροπή υγείας. Τέλος, καλούμε όλους τους συλλόγους-
φορείς να συμμετέχουν ενεργά στην επόμενη συνεδρίαση του συντονι-
στικού για την υγεία. Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη, γιατί η 
υγεία είναι πάνω απ’ όλα και δεν περισσεύει κανένας».

Πιστοποιητι-
κά Υγείας

Το Κλιμάκιο ιατρών – επισκεπτών, 

που θα χορηγήσουν πιστοποιητικά 

υγείας σχολείων της Πάρου-Αντι-

πάρου, θα βρίσκεται στο χώρο του 

Κ.Υ. Πάρου, από 23/9/2013 έως 

27/9/2013. Αφορά τις τάξεις: Νηπια-

γωγείο, 1η, 2η, 5η Δημοτικού, 1η, 3η Γυ-

μνασίου και 1η Λυκείου.

Λειτουργία 
ΕΠΑΛ

Από το ΕΠΑ.Λ. Πάρου ανακοινώθη-

κε ότι το τρέχον σχολικό έτος 2013-14 

θα  λειτουργήσουν όλοι οι τομείς και 

ειδικότητες του σχολείου, εκτός του 

Τομέα Υγείας- Πρόνοιας, ο οποίος κα-

ταργήθηκε.
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Διαμαρτυρίες
στο Κάστρο Αντιπάρου

Στις 21 Αυγούστου, με αφορμή τον 
εορτασμό της πανσελήνου στον αρχαι-
ολογικό χώρο του Κάστρου της Αντι-
πάρου, ορισμένοι κάτοικοι συνέταξαν 
και μοίρασαν ένα κείμενο αφιερωμένο 
«στην εξαθλιωμένη, πλέον, γειτονιά του 
ιστορικού οικισμού», όπως ισχυρίζο-
νται.

Σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμε-
νους, «ο λόγος που επιλέξαμε την 
συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν συμ-
βολικός. Και αυτό γιατί παρόλη την 
εγκατάλειψη του Κάστρου και την αδι-
αφορία προς τους κατοίκους, ο Δήμος 
δέχτηκε την πρόταση της ΚΑ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων να συνδιοργανώσουν την εκδήλωση. 

Είναι ιδιαίτερα οξύμωρο το γεγονός ότι ενώ κάθε βράδυ το Κάστρο παραδίδεται στην παρακμή 
και την βία, κάποιοι συνεχίζουν να υποκρίνονται και να καμαρώνουν για ένα κατεστραμμένο, πλέ-
ον, μνημείο. Ο στόχος μας ήταν η ενημέρωση των επισκεπτών και φυσικά η δραστηριοποίηση της 
δημοτικής αρχής».

Στη συνέχεια οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι, «οι μόνοι που αντέδρασαν (και μά-
λιστα πολύ έντονα) ήταν κάποιοι άνθρωποι του Δήμου με τους οποίους, μετά από πρόσκλησή τους 
για διάλογο, συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα στο δημαρχείο. Ο διάλογος, αν και η διάθεση αρχικά 
ήταν επιθετική από την πλευρά τους, κατέληξε στην υπόσχεση του Δήμου για άμεση επίλυση των 
προβλημάτων με πρώτη κίνηση την τοποθέτηση πόρτας στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, 
η οποία θα κλείνει αργά το βράδυ και θα ανοίγει νωρίς το πρωί τους καλοκαιρινούς μήνες για την 
προστασία τόσο του χώρου όσο και των κατοίκων. Την επόμενη μέρα, πρωτοκολλήθηκε το αίτημά 
μας, το οποίο συνοδευόταν από τις υπογραφές των 28 κατοίκων του προστατευόμενου οικισμού. 
Τόσοι είναι πια οι κάτοικοι το καλοκαίρι (τον χειμώνα είναι μόνο 5-6) εξαιρώντας και εκείνους που 
έλειπαν όταν έγινε αυτή η κίνηση-διαμαρτυρία. Δυστυχώς, είναι πολλοί εκείνοι που δεν αντέχουν 
την τραγικότητα της κατάστασης και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους…».

Ποια ήταν η αίτηση;
«Με αφορμή την εκδήλωση που έγινε με σκοπό να τιμήσει τον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου 

της Αντιπάρου την 21η Αυγούστου 2013, ως κάτοικοι πήραμε την πρωτοβουλία να κοινοποιήσουμε 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με απώτερο στόχο τον ουσιαστικό διάλογο και την συνεργα-
σία με τον Δήμο Αντιπάρου. 

Τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι είναι πολλά και σημαντικά. Οι καταστροφές 
των ιδιοκτησιών μας, η πέρα των ορίων όχληση κάθε βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η 
μόλυνση λόγω της γνωστής χρήσης του Κάστρου ως αποχωρητήριο καθώς και το πάγιο πλέον 
πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών μέσα στον Αρχαιολογικό Χώρο είναι αυτά που από κοινού 
θα πρέπει να λύσουμε».

Η απάντηση του Δήμου
Για το θέμα από το γραφείο Δημάρχου Αντιπάρου, μας δόθηκε η εξής απάντηση:
«Με ενδιαφέρον και προβληματισμό είδαμε τις φωτογραφίες και διαβάσαμε το κείμενο των κα-

τοίκων του Κάστρου,  καθώς επίσης και τις δημοσιεύσεις σε καθημερινή εφημερίδα των Κυκλά-
δων. 

 Ατυχώς όμως το περιεχόμενο του κειμένου των κατοίκων του Κάστρου και ο τίτλος του δη-
μοσιεύματος δημιουργούν μία λανθασμένη εικόνα  που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνε-
ται στη πραγματική αδικώντας τόσο την Αντίπαρο όσο και τους Συμπολίτες μου.  Το ενδιαφέρον 
των συμπολιτών μας για τα προβλήματα του νησιού, μας ικανοποιεί  έστω και αν μερικές φορές 
υπάρχουν και στοιχεία υπερβολής. Με την σκέψη αυτή ο δήμαρχος Γιάννης Λεβέντικης πραγμα-
τοποίησε δυο συναντήσεις  με τους κατοίκους του Κάστρου και συζήτησε μαζί τους το θέμα της 
ανάπλασης και της ανάδειξής του.

Όπως τους εξήγησε ο δήμαρχος, η ανάπλαση του Κάστρου δεν αποτελείται από μία απλή μελέτη 
και εκτέλεση εργασιών.  Αλλά προϋποθέτει σειρά ενεργειών και δράσεων  οι οποίες γίνονται με 
την σύμφωνη γνώμη και έγκριση των συναρμόδιων υπηρεσιών όπως η Εφορία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων,  η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.α. 

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις σε επίπεδο Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού  
προκειμένου  να ενταχθεί στο νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα.  Στο πλαίσιο αυτό γίνονται προσπά-
θειες να εκπονηθούν και να ωριμάσουν σύντομα οι σχετικές μελέτες.  Δεν μπορούμε να κατανο-
ήσουμε τους λόγους κυκλοφορίας της σχετικής ανακοίνωσης. 

Κατανοούμε όμως  την σπουδή του κ. Βασιλόπουλου να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις σε εφη-
μερίδα της Σύρου οι οποίες το μόνο που επιτυγχάνουν  είναι να διασύρουν αναίτια  το νησί μας 
και να πλήξουν την οικονομική ζωή του τόπου μας, τους Επαγγελματίες και τους Δημότες μας.  
Η όποια ζημιά δημιουργεί, με τις δηλώσεις και τις πράξεις του στους συμπολίτες μας τον αφήνει 
αδιάφορο.  Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που το κάνει.       Η Αντίπαρος αναβαθμίζεται με έργα 
ζωτικής σημασίας χωρίς να μας σταματάνε οι χωροφυλακίστικες  μεθοδεύσεις.  Σαν νέα Δημοτική 
αρχή δίνουμε  προτεραιότητα σε έργα υποδομής και τα καταφέρνουμε. Τα βλέπουμε να υλοποι-
ούνται και να γίνονται πραγματικότητα. Δουλεύουμε πρωί βράδυ και είμαστε παρόντες όλο  τον  
χρόνο.  Έχουμε άποψη και δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.     

Μόνο έτσι η Αντίπαρος  θα είναι σύγχρονη και ανταγωνιστική, παρέχοντας μια καλύτερη ποιό-
τητα ζωής στους κατοίκους της παρέχοντας ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας στους επισκέπτες της».

Νέα σχολική χρονιά
Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 

συμπίπτει με τους αγώνες που αρχίζουν 
να ξεδιπλώνονται σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης ενάντια στις διαθεσιμό-
τητες και τις απολύσεις, στην φτώχεια και 
την εξαθλίωση, συμπίπτει με την ψήφιση 
στην βουλή του νόμου για το «Νέο Λύ-
κειο»

Κανένας μαθητής, γονιός, εκπαιδευ-
τικός δεν πρέπει να παρασυρθεί και να 
πιστέψει την προπαγάνδα της κυβέρνησης για το μορφωτικό ρόλο του 
νέου Λυκείου, το χτύπημα της παπαγαλίας, την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας της νεολαίας μέσα από τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη 
μαθητεία. 

Οι αλλαγές στο Λύκειο και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνάσι-
ου επιβεβαιώνουν την ταξική εμμονή κυβέρνησης - ΕΕ - Κεφαλαίου 
να κρατήσουν την κατ’ όνομα  υποχρεωτική εκπαίδευση ακόμη πιο 
υποβαθμισμένη. Το «Νέο Λύκειο» έχει τη σφραγίδα νέων μεγαλύτε-
ρων ταξικών φραγμών στη μόρφωση, σηματοδοτεί την προσπάθεια να 
σπρωχτούν τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας από πιο νωρίς στην υπο-
βαθμισμένη ψευτοκατάρτιση για να γίνουν ακόμα πιο φθηνό και αναλώ-
σιμο εργατικό δυναμικό. 

Μέσα από ένα πλήθος εξεταστικών φραγμών από πολύ νωρίς, το 
Λύκειο μετατρέπεται ακόμα πιο έντονα σε εξεταστικό κέντρο που θα 
είναι πιο στενά προσαρμοσμένο στη διαδικασία πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Οι προαγωγικές εξετάσεις σε όλες τις τάξεις από δεξαμενή θεμάτων και 
πανελλαδικό σύστημα εξετάσεων θα κρατήσουν ισχυρή την παραπαι-
δεία των φροντιστηρίων και την αιμορραγία των λαϊκών οικογενειών. 
Στο νέο επαγγελματικό λύκειο υπάρχει ένα πρόγραμμα αποσπασματι-
κών γνώσεων σε ευθεία αντιστοιχία με τις δεξιότητες που θέλει το κε-
φάλαιο για εργατική δύναμη φθηνή και ευέλικτη. Το νομοσχέδιο πρέπει 
να μείνει στα χαρτιά. Από σήμερα κιόλας σε κάθε χώρο εκπαίδευσης 
να οργανωθεί πολύπλευρη και πολύμορφη παρέμβαση-αντεπίθεση στο 
νέο νόμο. 

Μπροστά και σε αυτή την εξέλιξη, η λαϊκή οικογένεια, η νε-
ολαία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διεκδικήσουν 
εδώ και τώρα το 12χρονο ενιαίο δημόσιο, δωρεάν και υποχρε-
ωτικό σχολείο και τις δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές σχολές 
μετά από αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαγγελματική ειδίκευση 
είναι η φυσική και αναγκαία συνέχειά του, κανείς εκπαιδευτικός 
δεν περισσεύει και κανένας μαθητής δεν καταγράφεται ως ανή-
μπορος μπροστά στη γνώση. 

Η νέα γενιά με την οργάνωση της πάλης της μαζί με γονείς, εκ-
παιδευτικούς και κάθε λαϊκή οικογένεια, αυτό το δρόμο και αυτό 
το σχολείο μπορούν να το κάνουν  πραγματικότητα.

ΚΟΒ ΠΑΡΟΥ του ΚΚΕ

Συρμαλένιος για Κ.Υ.
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος κατέθεσε αναφο-

ρά στη Βουλή για τα προβλήματα του Κ.Υ. Πάρου, έπειτα από επιστολή 
του Περιφερειακού Συμβούλου Ν. Αιγαίου κ. Κώστα Μπιζά προς τον 
Υπουργό Υγείας.

Η επιστολή Κ. Μπιζά, μεταξύ άλλων αναφέρει:
« [...] Σας γνωρίζω ότι το περιεχόμενο της σχετικής σας απάντησης δεν 

δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Κ.Υ. Πάρου. Από 
το τέλος του 2010 τα παιδιά των νησιών μας Πάρου και Αντιπάρου δεν 
έχουν δημόσιο παιδίατρο!

Οι υπόλοιπες ειδικότητες στο κέντρο υγείας καλύπτονται κατά δια-
στήματα με επικουρικούς ιατρούς. Οι ετήσιες συμβάσεις των παραπά-
νω επικουρικών ιατρών λήγουν τους επόμενους μήνες. Το νοσηλευτικό 
προσωπικό και το Ε.Κ.Α.Β. είναι επίσης τραγικά υποστελεχωμένο με 
αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι βάρδιες και να μην υπάρχει εικοσιτετρά-
ωρη στελέχωση στις παραπάνω υπηρεσίες (...). 

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες αλλά έχει και συγκεκριμένα σωματικά και ψυχικά αποθέμα-
τα. Για το θέμα του παιδιάτρου το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας μας εμπαίζει 
εδώ και τρία χρόνια! Εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον στις προκηρύξεις 
που κατά διαστήματα έχει πράγματι προκηρύξει το Υπουργείο Υγείας για 
μόνιμο ή επικουρικό παιδίατρο είναι επιβεβλημένο και αναγκαίο να στεί-
λετε με απόφαση Υπουργού σε υποχρεωτική απόσπαση παιδίατρο στο 
Κ.Υ. Πάρου (...). Είστε υποχρεωμένος να κάνετε το καθήκον σας και να 
υπηρετήσετε την Δημόσια και Δωρεάν Υγεία.

Για τον παραπάνω και μόνο λόγο έχετε την θέση του Υπουργού στο 
Υπουργείο Υγείας. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέ-
ρωση».
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«Οι δύο Ελλάδες»
Στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων μπορεί καλύτερα να 

καταλάβει κάποιος πως η χώρα ζει σε δύο πραγματικότητες, ζει σε 
δύο Ελλάδες. Δύο πραγματικότητες που είναι διαφορετικές μεταξύ 
τους, που εκπροσωπούν  δυο διαφορετικές καταστάσεις.

Η μια πραγματικότητα, οφείλει σε πολλά τη σημερινή κατάστα-
ση της χώρας. Αυτή η Ελλάδα θέλει ένα Δημόσιο της αδιαφάνειας, 
όπου θα γίνεται το φαγοπότι του παρελθόντος, με αδικαιολόγητες 
σπατάλες και διορισμούς εργαζομένων από το «παράθυρο» όπου 
θα λαμβάνουν μισθούς, επιδόματα και άλλα προνόμια χωρίς πολ-
λές φορές να ασκούν τα καθήκοντα τους. 

Αυτή η Ελλάδα, θέλει τα κόμματα να διαχειρίζονται αδιαφανώς, 
το δημόσιο χρήμα. Θέλει να υπάρχει επίσης αδιαφάνεια σε συμβά-
σεις για δημόσια έργα με διαπλεκόμενους επιχειρηματίες και θέλει 
τα μεγάλα ΜΜΕ να λαμβάνουν γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις 
από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και να μην ξεχάσει κανείς και τους 
διάφορους συνδικαλιστές που συνδιοικούν τις δημόσιες επιχειρή-
σεις και προασπίζονται όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά 
προσωπικά τους συμφέροντα, καθώς και των ομάδων συμφερό-
ντων τους. Όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή: την σπατάλη 
δημοσίου χρήματος αλλά στο τέλος να πληρώνουν όλοι οι υπόλοι-
ποι τον λογαριασμό.

Η άλλη πραγματικότητα ίσως να εκπροσωπείται από το μεγα-
λύτερο μέρος αυτής της κοινωνίας, όμως δεν έχει δυνατή εκπρο-
σώπηση στο δημόσιο λόγο. Δεν εκπροσωπείται ουσιαστικά από τα 
κόμματα, από τους συνδικαλιστικούς φορείς, από τα ΜΜΕ, γιατί 
απλά αυτοί εκφράζουν ένα σύστημα που χρεοκόπησε την Ελλάδα 
και προσπαθούν να γαντζωθούν στο παρελθόν για να μη χάσουν τα 
προνόμια τους. Η άλλη Ελλάδα έχει σχεδόν 1,5 εκ. ανέργους, ένας 
αριθμός που αυξάνεται συνεχώς και με την ανεργία στους νέους 
σχεδόν στο 60%, ο ιδιωτικός τομέας έχει λυγίσει και δεν μπορεί να 
σηκώσει άλλο τα βάρη και τις αμαρτίες του Δημοσίου. Αυτή η Ελ-
λάδα έχει μια νεολαία που μπορεί να αλλάξει τα τωρινά δεδομένα 
προς το καλύτερο όμως δεν μπορεί να εργαστεί και να προσφέρει 
εδώ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου μεταναστευτικού 
ρεύματος.  Έχει όμως και μια επιχειρηματικότητα που δημιουργεί 
προϊόντα και υπηρεσίες που είναι καινοτόμα, εξάγοντας τα στο εξω-
τερικό, δίνοντας μια άλλη προοπτική για τη χώρα. Αυτή η Ελλάδα 
έχει και τους εργαζόμενους που δουλεύουν σκληρά, που προσπα-
θούν να ζήσουν την οικογένεια τους. Όλοι αυτοί που πληρώνουν 
φόρους, έκτακτες εισφορές, χωρίς να έχουν κάποια ανταπόδοση, 
στην υγεία, στην παιδεία, κλπ. Είναι αυτοί που έχουν λυγίσει από τις 
πολιτικές που ακολουθούνται τα 3-4 τελευταία χρόνια και ελπίζουν 
να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.

Καθώς, τα πράγματα αλλάζουν, η «χρεοκοπημένη» Ελλάδα, προ-
κειμένου να καθυστερήσει, τις αλλαγές και να μείνει γαντζωμένη 
στο παρελθόν, μέσω των πολιτικών και των δημοσιογράφων που 
την εκπροσωπούν ανεξαρτήτως σε ποια πλευρά ανήκει, είτε είναι 
υπέρ ή κατά του μνημονίου προσπαθεί να χειραγωγήσει τον κό-
σμο με μια ρητορική που βασίζεται κυρίως στον λαϊκισμό και την 
προπαγάνδα χωρίς να προβάλει ουσιαστικά επιχειρήματα, απλώς 
για να μπορέσει να διατηρήσει καταστάσεις που την ευνοούν. Και 
εμείς πρέπει να αποφασίσουμε με ποια Ελλάδα θα πορευτούμε τα 
επόμενα χρόνια, θέλουμε να συνεχίσουμε στα μονοπάτια που μας 
έφεραν σε δεινές καταστάσεις ή θα συνεχίσουμε σε άλλη πορεία 
οδηγώντας μας σε ένα καλύτερο μέλλον;

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Καταγγελία για Κολυμπήθρες
Υπό τον τίτλο «Η αδιαφορία του Καλλικρατικού δή-

μου Πάρου με τις υπηρεσίες και επιχειρήσεις του (π.χ. 
Τεχνικό Τμήμα, Τμήμα Περιβαλλοντικής Μελέτης, Επι-
χείρ. ΔΕΥΑΠ κ.ά)», ο σύλλογος Κολυμπηθρών, Νάου-
σας Πάρου, προβαίνει σε νέες καταγγελίες για την 
κατάσταση που επικρατεί στην εκεί περιοχή.

Η καταγγελία του συλλόγου έχει ως εξής:
«Εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή των Κολυ-

μπηθρών υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να 
κάνει με την υγεία των κατοίκων και των τουριστών 
- γιατί η συγκεκριμένη είναι από τις πιο τουριστικές 
περιοχές του νησιού - αλλά και με την μόλυνση του 
περιβάλλοντος. 

Υπάρχουν τρία ποταμάκια με νερά στάσιμα, άρα 
μολυσμένα, όπου κάποιες φορές, όπως το καλοκαίρι 
του 2012, στον πυθμένα του ενός ποταμού υπήρχαν 
ψόφια ψάρια. Ο δε πυθμένας αυτών είναι με άμμο 
και διάφορα χόρτα. Το ένα ποταμάκι από τα τρία είναι 
ακριβώς δίπλα από το Κάμπινγκ της Νάουσας, όπου 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχουν σκηνές με 
ανθρώπους που κάνουν διακοπές, αλλά και απέναντι 
βρίσκεται ταβέρνα στην οποία τρώει κόσμος. Όλα αυτά 
δίπλα σ’ αυτήν την μολυσμένη ατμόσφαιρα. Επίσης, σε 
όλη την περιοχή από τα φύκια έως το ύψος του βι-
ολογικού καθαρισμού, ακριβώς πάνω στο δρόμο, 
υπάρχουν τρία αντλιοστάσια τα οποία δεν λειτουργούν 
όπως πρέπει με αποτέλεσμα να υπάρχει και έντονη 
δυσοσμία κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που συνθέτουν ένα ειδυλ-
λιακό τοπίο, κάτοικοι της περιοχής του βιολογικού καθαρισμού μας καταγγέλλουν ότι δεν αντέχουν τη 
δυσοσμία. 

Γι’ αυτά τα σοβαρά προβλήματα που είναι και χρόνια έχουμε ενημερώσει εδώ και καιρό (χρόνια συ-
γκεκριμένα) το Δήμο και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως και προφορικά. Η τελευταία φορά ήταν 
το 2012 που ζητήσαμε να κάνουμε παρέμβαση σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο στις 31 Ιουλίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 19.00 μ. μ. 

Φυσικά όλοι τότε με πρώτο τον τότε πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Φραγκούλη υπεραμύνθηκαν για τη σωστή 
λειτουργία των πάντων και κατέληξαν ότι ο μόνος ένοχος για το τεράστιο κατά τα άλλα πρόβλημα έχει να 
κάνει με το έδαφος που είναι ελώδες. Έτσι ακριβώς το χαρακτήρισαν. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε σε 
αυτό το σημείο ότι φρόντισαν να χαρακτηριστεί υδροβιότοπος κι έτσι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, 
γιατί τα πολλά έχουν κόστος και τώρα είναι που οι Καλλικρατικοί δήμοι δεν παίρνουν χρήματα από το 
κράτος. Αντίθετα, συγχωνεύονται, εργαζόμενοι απολύονται, γιατί κατά τη γνώμη τους περισσεύουν και 
στοιχίζουν, αλλά όταν χρειάζονται υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών, όπως στην πε-
ρίπτωση του δικού μας προβλήματος που έχει να κάνει με την υγεία των κατοίκων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, τότε χρήματα δεν υπάρχουν ούτε και εργαζόμενοι για να καλύψουν τις ανάγκες κ. λ. π.

Τελικά σ’ αυτό το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισαν για το θέμα της περιοχής μας να γίνει μια και-
νούργια περιβαλλοντική μελέτη όπου θα ορίζεται με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς 
να επηρεάζει τον υδροβιότοπο κ.ά. Την πρόταση την είχε κάνει ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κος Ροκονίδας Κώστας και το δημοτικό συμβούλιο την αποδέχθηκε και την ψήφισε, άρα 
το δημοτικό συμβούλιο δεσμεύθηκε να την υλοποιήσει. 

Εδώ, λοιπόν, εμείς καταγγέλλουμε το Δήμο με όλες του τις υπηρεσίες ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα 
για να υλοποιήσει αυτή την απόφασή του. Το πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο από τη στιγμή που πάρθηκε 
αυτή η απόφαση είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που προστέθηκε και η καταγγελία προς εμάς των κατοίκων 
της περιοχής του βιολογικού για την έντονη δυσοσμία που υπάρχει και εκεί. Ο δε καινούργιος πρόε-
δρος της ΔΕΥΑΠ κ. Αντιπαριώτης και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΠ κ. Ξαγαράρης Γιώργος έχουν δεσμευτεί 
εγγράφως προς το σύλλογο ότι το πρόβλημα με τη σωστή λειτουργία των αντλιοστασίων θα λυθεί στο 
τέλος του χρόνο, δηλαδή στο τέλος περίπου του 2013. Είμαστε σε επαγρύπνηση».
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«Μαύρες» βίλες
Ένα θέμα –που η Φ.τΠ. το έχει φέρει στη δημοσιότητα 

από την Άνοιξη-, για τις «μαύρες» ενοικιάσεις πολυτε-
λών κατοικιών σε Πάρο και Αντίπαρο, ήρθε και πάλι στη 
δημοσιότητα έπειτα από νέες έρευνες του ΣΔΟΕ (Σώμα 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος).

Έτσι, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, ιλιγγιώδη ποσά κρύ-
βουν από την Εφορία ιδιοκτήτες πολυτελών ακινήτων 
σε κοσμοπολίτικα νησιά. Σημειώνουμε, πως το ΣΔΟΕ 
εντόπισε τουλάχιστον 500 περιπτώσεις επαύλεων με 
συμφωνημένο ενοίκιο μέχρι και 10.000 ευρώ την 
ημέρα, που έχει παραλειφθεί από τις φετινές δηλώσεις 
εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τον 
Ιούνιο του 2012 που ξεκίνησε η έρευνα, έως σήμερα, 
έχουν ελεγχθεί περισσότερες από 3000 ενοικιάσεις 
πολυτελών εξοχικών κατοικιών και έχουν εντοπιστεί 
τουλάχιστον 500 περιπτώσεις παράνομων εκμισθώσε-
ων, κυρίως από ξένους ιδιοκτήτες. Σε 130 περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε ότι η βίλα δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 και 
δεν περιλαμβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία που εμ-
φανίζει ο ιδιοκτήτης της στην εφορία. Οι έρευνες του 
ΣΔΟΕ ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2012 και συνεχίζονται, 
και έχουν εντοπιστεί σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, 
Αντίπαρο, Πάτμο και Κεφαλονιά Οι πολυτελείς κατοικί-
ες επιφάνειας έως και 600 τ.μ. ενοικιάζονται σε ξένους 
και Έλληνες, από 300 έως 10.000 ευρώ την ημέρα. Οι 
τουρίστες κυρίως μέσω διαδικτύου βλέπουν και νοικιά-
ζουν το σπίτι και πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα να 
έχουν και υπηρετικό προσωπικό, για το οποίο επίσης δε 
δηλώνεται καμία εργασία.

Η προκαταβολή συνήθως, κατατίθεται σε λογαρια-
σμό του εξωτερικού και η εξόφληση γίνεται με μετρητά 
χωρίς απόδειξη. Η φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε εκα-
τομμύρια ευρώ την ημέρα. Τα διαφυγόντα κέρδη για το 
δημόσιο υπολογίζονται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 
Το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στο άνοιγμα τραπεζικών λο-
γαριασμών των ιδιοκτητών για να εντοπίσουν τις αδή-
λωτες συναλλαγές.

Σημειώνεται, ότι πρόσφατα, η βουλευτής Δωδεκανή-
σου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τσαμπίκα Ιατρίδη, είχε 
καταθέσει ερώτηση στο υπουργείο Οικονομικών επιση-
μαίνοντας: «το φαινόμενο είναι έντονο στα Δωδεκάνησα, 
κυρίως στη Ρόδο, με πολλές κατοικίες οι οποίες αγο-
ράζονται από ξένους και στη συνέχεια νοικιάζονται με 
πολύ υψηλά μισθώματα στους τουρίστες». Η κ. Ιατρίδη, 
επικαλείται καταγγελίες του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος, αλλά και επισημάνσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες τα διαφυγόντα έσοδα 
για τον τουρισμό της χώρας και το Ελληνικό δημόσιο 
από την παράνομη μίσθωση εξοχικών και πολυτελών 
κατοικιών ετησίως, κυμαίνονται από 500 εκατομμύρια 
έως και 1 δισ. ευρώ. Στην απάντηση του ο Υφυπουργός 
Οικονομικών, κ. Γιώργος Μαυραγάνης, ανέφερε ότι σε 
181 ελέγχους που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 
σχετικά με τις εκμισθώσεις εξοχικών κατοικιών και 
καταλυμάτων, διαπιστώθηκαν 160 παραβάτες και τα 
σχετικά στοιχεία ή εκθέσεις ελέγχου, ανάλογα με την 
περίπτωση, απεστάλησαν στις ΔΟΥ, προκειμένου να 

επιβληθούν σε βάρος των υπόχρεων οι προβλεπόμενες 
διοικητικές κυρώσεις.

Ο κ. Μαυραγάνης σημειώνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζο-
νται, καθώς εκκρεμεί και Εισαγγελική Παραγγελία για 
τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ των όσων καταγγέλλονται 
για την παράνομη εκμίσθωση καταλυμάτων, αλλοδα-
πών κυρίως ιδιοκτητών.

Στην Πάρο
Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου-Αντι-

πάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», με δελτίο τύπου εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του διότι το τελευταίο διάστημα 
υπήρξαν διαδοχικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ για τις παρά-
νομες βίλες που λειτουργούν στο νησί μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «[…] την ίδια στιγμή οι 
νόμιμες επιχειρήσεις μας οι οποίες σε συνθήκες κρίσης 
έχουν χαμηλή πληρότητα των δωματίων τους είναι υπο-
χρεωμένες να πληρώνουν αυξημένες εισφορές στα χα-
ράτσια, στην ΔΕΗ, στην εφορεία κ.α.».

Συνεχίζοντας την ανακοίνωσή του ο σύλλογος ση-
μειώνει: «Για την ιστορία οφείλουμε να αναφέρουμε ότι 
προεκλογικά τον Οκτώβριο του 2010 σε συνεργασία με 
τους υπόλοιπους συλλόγους τουριστικών καταλυμάτων 
της Πάρου συναντηθήκαμε με όλους τους υποψήφιους 
Δημάρχους της Πάρου και τους θέσαμε το σχετικό θέμα 
με τις παράνομες βίλες. Μεταξύ των υποψηφίων Δη-
μάρχων που συναντήσαμε στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πάρου ήταν και ο κ. Μανώλης 
Γλέζος. Ο κ. Γλέζος είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
το θέμα με αποτέλεσμα όταν έγινε βουλευτής να αναδεί-
ξει το θέμα με συναντήσεις στα αρμόδια υπουργεία. 

Ο κ. Γλέζος μάλιστα έχει επισκεφθεί και τον ειδικό 
γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα-
τος (ΣΔΟΕ), Στυλιανό Στασινόπουλο, όπου έχει καταγγεί-
λει ότι, με βάση στοιχεία τα οποία έχει καταθέσει στο δη-
μοτικό συμβούλιο της Πάρου ως μέλος του, υπάρχουν 
1.300 πολυτελείς επαύλεις με πισίνες ιδιοκτησίας Δυτι-
κοευρωπαίων, οι οποίες ενοικιάζονται μέσω Διαδικτύ-
ου έναντι 750 ευρώ ημερησίως.

Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί τον βουλευτή κ. Μανώλη 
Γλέζο για την πολύτιμη συνδρομή του στην ανάδειξη του 
θέματος και ζητάει από τις αρμόδιες αρχές να καταπολε-
μήσουν το παραπάνω φαινόμενο διότι έχει δημιουργή-
σει συνθήκες ασφυξίας στις νόμιμες επιχειρήσεις μας».

«Ραβασάκια» 
ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμπορι-
κού συλλόγου, παρακαλούνται τα μέλη 
του, που έχουν καταθέσει τηλεφωνικώς 
τις διαμαρτυρίες τους, για το ειδοποιητήριο-«απειλητικό 
ραβασάκι» του ΟΑΕΕ, με το οποίο ζητάει από τους 
ασφαλισμένους να ενταχθούν αμέσως σε ρύθμιση, 
αλλιώς απειλεί ότι θα προχωρήσει σε αναγκαστικές ει-
σπράξεις και κατασχέσεις, να καταθέσουν τις προτάσεις 

στο email του συλλόγου info@esparou.gr.

Να σημειωθεί ότι ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος 

Πάρου – Αντιπάρου, θα κινηθεί ανάλογα με τις προ-

τάσεις, που θα κατατεθούν στο Συμβούλιο, έναντι του 

ΟΑΕΕ, για το θέμα αυτό.

Υπαίτιοι ΟΛΟΙ 
ΜΑΣ

Μέσα στον πολυβασανισμένο 
παραδοσιακό οικισμό Παροικι-
άς, «αντιστέκονται» ακόμα μερι-
κές όμορφες εικόνες του ένδο-
ξου παρελθόντος του.

Στον παραδοσιακό οικισμό 
επιμένει ακόμα να υπάρχει η 
γειτονιά, οι βουκαμβίλιες, τα 
γραφικά στενάκια δίχως τις φω-
τεινές ταμπέλες, τα παραδοσια-
κά μπακάλικα.

Μέσα σ’ αυτό τον πολυβασανισμένο οικισμό –που 
καθημερινά πολλοί θέλουν να τον ξεκάνουν- υπάρ-
χουν περιπτώσεις επιχειρηματιών που δαπανούν 
πολλά χρήματα προκειμένου να επενδύσουν εκεί. 
Μεταξύ αυτών είναι και η περίπτωση ενός επιχειρη-
ματία-καλλιτέχνη της Πάρου, που τα προηγούμενα 
χρόνια άνοιξε ένα ωραιότατο κατάστημα-κόσμημα 
στην περιοχή. Το πρώτο που άλλαξε σ’ αυτό το χώρο 
ήταν να εξαφανιστούν οι μεγάλες πόρτες που είχε 
και η πρόσοψή του να γίνει και πάλι παραδοσιακή 
με μικρή ξύλινη πόρτα και ωραιότατα παράθυρα. 
(Σημειώνω πως την ίδα εποχή που ο επιχειρηματί-
ας μίκραινε την είσοδό του κάποιοι άλλοι γύρω του 
έβαζαν γυάλινες μεγάλες πόρτες…). Το συγκεκριμέ-
νο κατάστημα δεν εκθέτει έξω την πραμάτεια του ως 
σύγχρονο γιουσουρούμ, αλλά έχει βάλει έναν ωραι-
ότατο διπλό ξύλινο κάθισμα για να ξεκουράζονται οι 
περαστικοί.

Ακόμα, το κατάστημα είχε ακριβώς στη γωνία του 
ένα ωραιότατο δενδράκι που τα μικρά του κλαδιά με 
τα λουλούδια αναρριχιόντουσαν στην πρόσοψη του 
καταστήματος και όλα αυτά έδειχναν ουσιαστικά ένα 
ζωγραφικό πίνακα. Μία εξαιρετική εικόνα μέσα στον 
παραδοσιακό οικισμό. Και όμως! Πριν λίγες μέρες 
έκπληκτοι όλοι διαπίστωσαν πως το μικρό δενδράκι 
κάποιοι είχαν αποφασίσει να του «κόψουν» τα φτε-
ρά και έτσι… το έκοψαν με πριόνι! Ποιο χέρι είναι 
αυτό που έκανε αυτή την κίνηση άραγε; Δεν έχω κα-
μία αμφιβολία ποιο χέρι μπορεί να ήταν. Ήταν το δικό 
μας χέρι! Ή καλύτερα, το δικό μας μυαλό οδήγησε το 
χέρι σ’ αυτή την πράξη. Όλοι εμείς, που επί χρόνια 
δεν αντιδρούμε σε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. 
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. 

Εμείς, είμαστε αυτοί που δεν έχουμε πει κουβέντα 
εδώ και χρόνια για την αλόγιστη κοπή των δένδρων 
στη γειτονιά μας προκειμένου ένας φίλος μας, ένας 
γνωστός μας, ένας ο οποιοσδήποτε, να τοποθετή-
σει ένα τραπεζάκι παραπάνω ή για να διευκολυνθεί. 
Κανείς μας ποτέ, δεν αποφάσισε να κάνει μία συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας για να διαδηλώσει υπέρ 
της αναγκαιότητας διατήρησης των δένδρων. Κανείς 
μας και ποτέ. Και αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις 
συμπολιτών μας που διαμαρτυρήθηκαν στο παρελ-
θόν για παρόμοιες καταστάσεις, κανείς από εμάς δεν 
τους συμπαραστάθηκε. Είμαι πλήρως απογοητευμέ-
νος από το συμβάν στον παραδοσιακό οικισμό, διό-
τι η ενέργεια αυτή δείχνει τον πολιτισμό μας. Ίσως, 
αυτή τη στιγμή διαβάζοντας ορισμένοι το άρθρο να 
συμφωνήσουν με την παραπάνω πρόταση. Θα τους 
απογοητεύσω, διότι είμαι σχεδόν σίγουρος, πως όλοι 
στρουθοκαμηλίζουμε. Σίγουρα, όλοι μας στο παρελ-
θόν κάναμε τα στραβά μάτια για μία κοπή δένδρου 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιος γνωστός μας 
ή γείτονας. Άρα, ας αφήσουμε τα ψεύτικα δάκρυα 
και ας αναρωτηθούμε ως κοινωνία ποιον πολιτισμό 
δείχνουμε και αν είμαστε ικανοί να εκφράσουμε τη 
δυσαρέσκειά μας για το χέρι εκείνο που έκοψε το 
δενδράκι στον παραδοσιακό οικισμό.

Ας αναρωτηθούμε όλοι μας πόσα δένδρα είχε ο 
παραλιακός δρόμος της Παροικιάς πριν μερικά χρό-
νια και που είναι σήμερα αυτά τα δένδρα. Εμείς τα 
κόψαμε όλοι μας με την αδιαφορία μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ



5.000 φύλλα
διανέµονται 
∆ΩΡΕΑΝ

χιλιάδες µοναδικοί αναγνώστες
µέσω του www.fonitisparou.gr
από 72 χώρες σε όλο τον κόσµο

Η               
είναι παντού!
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Φέτος τον Αύγουστο, ξεκίνησε στην Αντίπαρο, ένα έργο πνοής που το ονειρεύονταν 
το νησί δεκαετίες ολόκληρες. 

Το έργο πραγματοποιείται στην περιοχή του Σιφνέικου Γιαλού, ενώ τις επόμενες 
ημέρες πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες της αποχέτευσης μέσα στον οικισμό 
του χωριού. Το έργο του Βιολογικού με τον τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυ-
μάτων με τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισμού Αντιπάρου του Νομού 
Κυκλάδων» έχει προϋπολογισμό 1.972.000 ευρώ. 

Το έργο είναι καθοριστικής σημασίας για το νησί και δίνει λύση σε χρονίζοντα προ-
βλήματα. Σημειώνουμε, πως από το 1991 σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, η επεξεργασία των λυμάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε περιοχή και 
πρέπει να υπάρχουν ανάλογοι σταθμοί. Η χώρα μας ατυχώς έχει παραπεμφθεί αρκε-
τές φορές για παραλήψεις παρόμοιων έργων σε πολλές περιοχές και έτσι η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, έχει πολλές φορές καταδικάσει με πρόστιμα την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ένα χωριό της Κρήτης, για το οποίο λόγω του ότι δε φρόντισε να 
δημιουργήσει χώρο επεξεργασίας λυμάτων καταδικάστηκε με 5.000.000 ευρώ πρό-
στιμο! Το θέμα πλέον δεν είναι μόνο οικολογικό αλλά και οικονομικό για τη χώρα, 
ενώ σημειώνουμε πως τα χρήματα των προστίμων για την έλλειψη των μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων, αφαιρούνται στη συνέχεια από τις κρατικές χορηγίες κάθε 
Δήμου. Δεν είναι δηλαδή, ένα πρόστιμο που πληρώνεται από την κεντρική εξουσία 
–ουσιαστικά λόγω «αδιαφορίας» των τοπικών παραγόντων- αλλά ένα πρόστιμο που 
ουσιαστικά πληρώνεται από την τοπική εξουσία! Το πρόστιμο –που είναι ένας ουσια-
στικός εκφοβισμός- έχει λειτουργήσει θετικά και έτσι σήμερα στην Ελλάδα, τρέχουν 

πολλά ανάλογα προγράμματα.
Με τη δημιουργία του Βιολογικού στην Αντίπαρο, αλλάζουν ουσιαστικά πολλά 

πράγματα στο νησί. Δηλαδή, πλέον δεν θα υπάρχουν οι δυσάρεστες οσμές στο χωριό 
και έτσι θα μπορέσει το νησί να αναπτυχθεί περισσότερο τουριστικά. Ακόμα, κύριο 
ζήτημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα. Κάτι, στο 
οποίο η Αντίπαρος «υποφέρει» επί χρόνια. Σημειώνουμε ότι μετά την επεξεργασία 
τους τα λύματα θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή λιπάσματος, αλλά και νερού για 
ποτιστικές εργασίες.

Σημαντικό θέμα είναι επίσης, έχουν γίνει προσπάθειες με νομικές ενέργειες ώστε 
το έργο να σταματήσει. Σημειώνουμε, πως αυτές οι προσπάθειες έγιναν με ενέργειες 
ιδιωτών οι οποίοι αγόρασαν κτήματα στην περιοχή στη συνέχεια, και ενώ ήταν γνω-
στό το που θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού. 

Τι λέει ο Λεβεντάκης
Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γιάννης Λεβεντάκης, για το έργο ζωτικής σημασίας για 

το νησί δήλωσε στη Φ.τΠ.:
«Η κατασκευή του Βιολογικού στην Αντίπαρο, αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα για 

την ολοκλήρωση των υποδομών στο νησί μας.  
Η αποχέτευση και η μονάδα βιολογικού καθαρισμού είναι έργα που οι κάτοικοι του 

νησιού μας περίμεναν δεκαετίες. Τα έργα υλοποιούνται σε γρηγορότερους ρυθμούς 
από αυτούς που περιμέναμε. Είναι αδιανόητο στη σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας 

Έργα πνοής!
Αντίπαρος 21ος αιώνας
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και της ταχύτητας η Αντίπαρος και οι κάτοικοι 
της να στερούνται αυτονόητες και στοιχειώ-
δης υποδομές.  

Αυτή την επιθυμία και ανάγκη εμείς το κά-
νουμε πράξη. Είμαστε υποχρεωμένοι ως νέα 
Δημοτική Αρχή να διασφαλίσουμε στα παιδιά 
μας και στις οικογένειες μας μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Έχουμε δεσμευτεί γι’ αυτό. 

Κατά καιρούς υπάρχουν εμπόδια τα οποία 
δημιουργούνται από κάποιους που προσδο-
κούν να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη. Τα 
κίνητρα τα γνωρίζουμε όλοι. Αυτοί μας βρί-
σκουν μπροστά τους. Το έργο κατασκευάζεται 
και θα συνεχίσει μέχρι τη τελική ολοκλήρω-
ση του. Έχει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές που απαιτούνται, καθώς επί-
σης, τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση κατασκευής του. 

Η ολοκλήρωση του έργο της Αποχέτευσης 
και της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού 
μαζί με την Αφαλάτωση, είναι αυτά που δια-
σφαλίζουν ένα σταθερό μέλλον και τη βιώσι-
μη ανάπτυξη για το νησί μας».

Σχεδιασμός

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ο οικισμός της Αντι-
πάρου στερείται δικτύου αποχέτευσης και η 
διάθεση των λυμάτων γίνεται σε απορροφη-
τικούς βόθρους.

Αυτό έχει σαν συνέπεια τη ρύπανση του 
υδροφόρου ορίζοντα, τη δημιουργία δυσο-
σμιών και την υποβάθμιση της ζωής των 
κατοίκων της περιοχής. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με τη ραγδαία τουριστική ανά-
πτυξη του οικισμού την τελευταία 20ετία 
κατέστησε επιτακτική την κατασκευή δικτύ-
ου αποχέτευσης ΕΕΛ, μέσω των οποίων θα 
συλλέγονται, θα μεταφέρονται τα λύματα του 
οικισμού σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυ-
μάτων (ΕΕΛ), όπου και θα επεξεργάζονται. 
Με αυτό το έργο θα αντιμετωπιστούν με τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο τα παραπάνω 
προβλήματα του οικισμού και θα προστα-
τευθούν οι υπόγειοι υδροφορείς και το θα-
λάσσιο περιβάλλον του.

Η Ε.Ε.Λ. θα είναι πλήρως εναρμονισμένη 
στο περιβάλλον του χώρου που προβλέπε-
ται η εγκατάστασή της και θα ελαχιστοποιεί 
τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, όσον αφο-
ρά στην αλλοίωση του τοπίου, τη δημιουργία 
θορύβου, οσμών, οχλήσεων κλπ. Τα επεξερ-
γασμένα λύματα θα τηρούν τις προδιαγρα-
φές εκροής που θέτουν οι εγκεκριμένοι πε-
ριβαλλοντικοί όροι και η εθνική νομοθεσία.

Το έργο

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:
- την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους 

συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
- την κατασκευή των έργων του Πολιτικού Μηχανικού,
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
- τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα 15 μηνών, από τη 

βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλή-
ρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) μέχρι την ημερομηνία 
Οριστικής Παραλαβής.

Επίσης, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμή-
θεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κα-

τασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία 
του Έργου. 

Τέλος, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και απο-
κλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαι-
τούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον 
αφορά τις τελικές εκροές, οι οποίες πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται 
στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυή-
σεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική 
Προσφορά του.

Που;

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων  
κατασκευάζεται σε οικόπεδο εντός των δι-
οικητικών ορίων του Δήμου Αντιπάρου, στη 
θέση «Χαρκιά του οικισμού Αντιπάρου» και 
σε απόσταση 0,5 km απ’ αυτόν. Η έκτασή του 
είναι 28.400 τ.μ. Στο αντικείμενο της εργο-
λαβίας περιλαμβάνεται και η βελτίωση της 
υφιστάμενης οδού για την προσπέλαση της 
εγκατάστασης με μικρή διαπλάτυνση, χωρίς 
έντονους εκβραχισμούς και επιχώσεις.

Διάθεση λυμάτων

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται 
για επιφανειακή άρδευση παρακείμενης 
έκτασης. Ανάλογα με την περιοχή διακρίνο-
νται δύο δίκτυα.

Α. Δίκτυο επιφάνειας διάθεσης με άρδευση 
επιφανείας 12 περίπου στρ. το οποίο βρίσκε-
ται εντός του χώρου εγκατάστασης.

Β. Δίκτυο επιφανειακής διάθεσης με άρ-
δευση περιοχής 10 στρ. περίπου το οποίο 
βρίσκεται εκτός του χώρου της εγκατάστα-
σης και ανήκει στην Κοινότητα Αντιπάρου.

Πως θα γίνεται;

Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται 
με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων. 
Τα συστήματα αυτά, αξιοποιούν τις φυσικές 
διαδικασίες αφομοίωσης των ρύπων στους 
υγροτόπους. Αποτελούνται από κλίνες μι-
κρού βάθους πληρωμένες με αδρανή υλικά, 
όπου καλλιεργούνται διάφορα υδροχαρή 
φυτά, όπως τα κοινά καλάμια, τα διάφορα 
είδη βούρλων και τα διάφορα είδη ψαθών.

Η φυτική βλάστηση ασκεί ένα πολύ ση-
μαντικό και ολοκληρωμένο ρόλο στη λει-
τουργία των συστημάτων υγροτόπων με τη 
μεταφορά οξυγόνου διαμέσου του ριζικού 
συστήματος στον πυθμένα των λεκανών 
επεξεργασίας. Έτσι, εφοδιάζεται με οξυγόνο 
το μέσο κάτω από την επιφάνεια του νερού 
για ανάπτυξη και συγκρότηση των μικροορ-

γανισμών που διενεργούν τη βασική επεξεργασία του εφαρμοζόμενου αποβλήτου. 
Διάφορα είδη φυτών που ριζοβολούν σε χονδρόκοκκα υποστρώματα και αναφύονται 
ή και βλαστάνουν από την επιφάνεια του νερού, χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
υγροτόπων. 

Σημειώνουμε, πως η μέθοδος αυτή επεξεργασίας των λυμάτων επιλέγεται γιατί 
παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

Υψηλά επίπεδα καθαρισμού, φιλικότητα προς το περιβάλλον, έλλειψη απαίτησης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, απλότητα στη λειτουργία της εγκατάστασης, μι-
κρή απαίτηση συντήρησης, ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, ικανότητα απορρόφη-
σης περιοδικών μεταβολών στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλή-
των, άριστη ενσωμάτωση της εγκατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο, δημιουργία 
μικρού οικολογικού παραδείσου-καταφυγίου για πολλά υδρόβια πτηνά και ζώα κ.α.

Ακόμα, ο Βιολογικός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος στο περιβάλλον και θα ελα-
χιστοποιεί τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, όσον αφορά την αλλοίωση του τοπίου, 
τη δημιουργία θορύβου, οσμών, οχλήσεων κλπ.
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«Γαλάζια  
Ανάπτυξη»  
στο Ν. Αιγαίο

Ημερίδα με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη στον Ελληνικό 
Θαλάσσιο Χώρο», πραγματοποιήθηκε από την Περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου, στη Ρόδο.

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη», αφορά μία ευκαιρία για βιώ-
σιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυ-
τιλίας

Συγκεκριμένα, η θάλασσα και οι ακτές είναι σημαντι-
κοί φορείς ανάπτυξης της οικονομίας. Η γαλάζια οικο-
νομία της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει 5,4 εκατ. θέσεις εργα-
σίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που ανέρχεται 
σε περίπου 500 ευρώ δισεκ. ετησίως. Μέχρι το 2020, οι 
τιμές αυτές αναμένεται να αυξηθούν σε 7 εκατομμύρια 
και περίπου 600 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Για να αξιοποιηθεί 
αυτό το δυναμικό η Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική 
για την γαλάζια ανάπτυξη, η οποία αποσκοπεί στην στή-
ριξη της ανάπτυξης ολόκληρου του θαλάσσιου τομέα. Η 
γαλάζια ανάπτυξη είναι η συμβολή της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. για την επίτευξη των στό-
χων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώ-
σιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω στρατηγική στοχεύει στην 
εκμετάλλευση του αναξιοποίητου δυναμικού των ωκε-
ανών, των θαλασσών και των ακτών της Ευρώπης με 
σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανά-
πτυξη. Το δυναμικό θα είναι σημαντικό, εφόσον πραγ-
ματοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις και έρευνα. Η 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας προσφέ-
ρει νέους και καινοτόμους τρόπους που θα συμβάλουν 
ώστε η Ε.Ε. να εξέλθει από τη σημερινή οικονομική κρί-
ση. Μπορεί να συμβάλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
της Ε.Ε., στην αποδοτικότητα των πόρων, στη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας και σε νέους πόρους ανάπτυξης, 
διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και προστα-
τεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας έτσι 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα υγιή και ανθεκτικά 
θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. 

Οι 5 τομείς  με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό, 
στους οποίους εστιάζεται η Γαλάζια Ανάπτυξη είναι:

1.Γαλάζια ενέργεια
2.Υδατοκαλλιέργεια
3.Θαλάσσιος Παράκτιος Τουρισμός, και τουρισμός με 

κρουαζιέρα
4.Θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι
5.Γαλάζια Βιοτεχνολογία
Η καταβολή πρόσθετων προσπαθειών σε επίπεδο Ε.Ε. 

στους προαναφερόμενους τομείς, καθώς και οι κοινές 
προσεγγίσεις με τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφε-
ρειακές αρχές, και τους παραγωγικούς φορείς, θα προ-
σφέρουν την επιπλέον ώθηση που χρειάζεται η γαλάζια 
οικονομία ώστε να συνδράμει θετικά στο οικονομικό 
μέλλον της Ευρώπης, να τονώσει τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και να ευθυγραμμιστεί 
με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Πάρου, ως συνεργαζόμενο φορέα υλοποίησης προχωρούν στην σύσταση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στην Πάρο.

Σύμφωνα με τον νόμο 3879/2010 την ίδρυση των Κέντρων θα αναλάβουν οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν 
τις σχετικές αρμοδιότητες των Δήμων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση του εθνικού δικτύου Δια Βίου Μάθησης 
που στοχεύει στην συνεργασία φορέων διοίκησης και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες, ώστε μέσω 
της λειτουργίας των δομών να παρέχεται Δια Βίου Μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Με τον τρόπο αυτόν αξιοποιούνται ουσιαστικά οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι μέσω εκπαιδευτικών δράσεων 
εθνικής εμβέλειας και κατόπιν επιλογής του Δήμου από τα διαθέσιμα προγράμματα εθνικού ενδιαφέροντος, όπως 
επίσης και με εκπαιδευτικές  δράσεις τοπικής εμβέλειας που προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους Δήμους και 
υλοποιούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους ενήλικες, 
ανέργους, εργαζόμενους, χωρίς περιορισμούς με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και ενεργό 
συμμετοχή. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπεύθυνη σύστασης και λειτουργίας του Κέντρου στην Πάρο 
ορίστηκε η Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Άννα Κάγκανη  – Κορτιάνου, ενώ από την πλευρά των υπαλλήλων του 
Δήμου ορίστηκε η υπάλληλος του γραφείου παιδείας. 

Τα προγράμματα που προτείνονται από τον Δήμο μας έχουν γνώμονα την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για 
την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. Εκφράζουν 
και απαντούν στις ανάγκες απόκτησης γνώσεων γενικών και επιστημονικών που βοηθούν στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας των πολιτών και διαμορφώνουν κατάλληλο πεδίο ενίσχυσης των ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και την αναζήτηση εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις. Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 
Δήμου Πάρου, θα λειτουργήσουν τα εξής θεματικά πεδία: - Οικονομία – Επιχειρηματικότητα - Ποιότητα ζωής – 
Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες - Γλώσσα και Επικοινωνία - Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις -Πολιτισμός και 
Τέχνη. Επίσης, θα λειτουργήσουν προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να παραλάβουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο παιδείας του Δήμου Πάρου (κ. Πελαγία Παπαδάκη), στο τηλέφωνο: 
22843-60170 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ευχαριστήριο Κοινότητας Παροικιάς
Η γιορτή κρασιού-ψαριού, που διοργανώθηκε στις 31/8, από τη Δημοτική Κοινότητα Πάρου, σε συνεργασία με 

την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., συλλόγους, χορηγούς και εθελοντές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου, που υπογράφει ο πρόεδρός της κ. Μηνάς Καλα-

κώνας: «[…] η επιτυχία αυτής της εκδήλωσης και η ανταπόκριση των κατοίκων κυρίως της Παροικίας μας παρο-
τρύνουν στο μέλλον να προσπαθήσουμε για τη διοργάνωση και άλλων εκδηλώσεων που τα τελευταία χρόνια έχουν 
λείψει από την τοπική κοινωνία».

Τέλος, στην ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου (Παροικιάς), γίνεται αναφορά για τη βοήθεια που 
πρόσφεραν στους συλλόγους, Α.Ο.Π., ΑΡΗΙΣ, Αρχίλοχος, Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, Επαγγελματιών 
Αλιέων Πάρου, Ν.Ο.Π., Φίλοι Παραδοσιακού Οικισμού Παλαιάς Αγοράς Παροικίας και ΥRIA, προμηθευτές για τις 
προσφορές τους, καθώς και στους εθελοντές που βοήθησαν στη γιορτή: Αλεξανδροπούλου-Κόντε Αρχοντού-
λα, Αποστολόπουλο Κώστα, Βιώνη Βασίλη, Γεμελιάρη Γεώργιο, Γιαννακάκη-Καλακώνα Αναστασία, Ζουμή-Σαρρή 
Καλλιόπη, Θωμά-Κοντού Ειρήνη, Καλαϊτζή Γιάννη, Καλακώνα Αγγελική-Ιωάννα, Καραγκούνη-Σπανού Ερμιόνη, 
Καραγκούνη-ψυχογιού Αθηνά, Κάραλη-Μαλατέστα Κατερίνα, Κόντε Λίνα, Κουτσουράκη Χρήστο, Μαλατέστα Στέ-
λιο, Μαύρη Γεώργιο (κόρφο-λέων), Μαύρη Νίκο (κουρέα), Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Ραγκούση-Κουτσουράκη 
Αργυρώ, Ροδίτου Αγγελική, Σαρρή-Καρασαντέ Αλεξάνδρα, Σαρρή-Μαύρη Ειρήνη, Σιφναίο Ι. Παναγιώτη, Σκιαδά-
Μαύρη Κυριακή, Σπανό Σταμάτη, Τσαντάνη-Βιώνη Μαρία, Τσαντάνη Παναγιώτη και Ψυχογιό Νίκο.



11www.fonitisparou.gr Πολιτιστικά

Summer Shopping Festival
Ο Εμπορο-

επαγγελματι-
κός Σύλλογος 
Πάρου-Αντι-
πάρου, υπό 
την αιγίδα του 
Δήμου Πάρου, 
ολοκλήρωσε 
το 2ο Εμπορι-
κό Πολιτιστι-
κό Φεστιβάλ 
- 2ο Summer 
S h o p p i n g 
Festival, που 
πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, από 10-18 Αυγούστου στην πλατεία Μαντώ Μαυρο-
γένους – Παροικίας, από 21-24 Αυγούστου στον χώρο της παιδικής χαράς στην Νά-
ουσα και 25 Αυγούστου με νησιώτικο party, στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ. 

Τα 11 συμμετέχοντα καταστήματα, άφησαν μια γλυκιά γεύση στους καταναλωτές, 
δημιουργώντας μια αγορά με ποικίλα προϊόντα, σε προσιτές τιμές, συνάμα με την 
Παριανή τους ευγένεια και εξυπηρέτηση ενώ παράλληλα, η λειτουργία των ψυχαγω-
γικών παιχνιδιών, χάρισε στιγμές παιχνιδιού και χαράς, στα μικρά παιδιά. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, που έλαβαν μέρος στο φεστιβάλ όλες αυτές τις μέρες, 
όπως το κυνήγι θησαυρού, οι μουσικές βραδιές, οι προβολές ντοκιμαντέρ, το show 
freestyle basketball & football, η δημιουργία των παραμυθιών στο δρόμο, οι κατα-
σκευές με το face painting για μικρά παιδιά, συγκέντρωσαν πολύ κόσμο και πραγ-
ματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας σε όλους τους παρευρισκομένους, 
όμορφες Αυγουστιάτικες αναμνήσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο εμπορικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, σημειώνει: «Ευχα-
ριστούμε θερμά, όλους τους συμμετέχοντες του φεστιβάλ, τα καταστήματα-θησαυρο-
μάγαζα, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές, τους εθελοντές που βοήθησαν με πολύ 
αγάπη και μεράκι, στην προετοιμασία των εκδηλώσεων. Ευτυχώς, οι άνθρωποι που 
αγαπούν και υποστηρίζουν το όμορφο αποτέλεσμα, είναι περισσότεροι από αυτούς 
που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, προσπαθώντας να διαβάλλουν, ότι δημι-
ουργείτε με κόπο και αγάπη για το νησί μας. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, 
που επισκεφτήκατε το φεστιβάλ, υποστηρίζοντας έτσι την ντόπια αγορά και το νησί 
μας. Εμείς με όπλο την αγάπη μας για το νησί, σας υποσχόμαστε ότι του χρόνου, θα 
απολαύσετε ένα ακόμη καλύτερο φεστιβάλ. Ραντεβού λοιπόν, του χρόνου τον Αύγου-
στο, στο 3ο Εμπορικό –Πολιτιστικό Φεστιβάλ, της Πάρου!».

Ευχαριστήριο «Υρία» Λευκών
Ο ΜΕ.Ε.Α.Σ. Υρία Λευκών, οργάνωσε και φέτος στο πλαίσιο των τριάντα χρόνων 

από την ίδρυση του εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο πρόσφατα 
ανανεωμένο ανοικτό θέατρο Λευκών. 

Η γενικώς ομολογούμενη επιτυχία τους οφείλεται στην αμέριστη συμβολή των με-
λών του, αλλά και στην στήριξη των εν Πάρο και εν Αθήναις Λευκιανών. 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστούν το Δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑ 
Πάρου,  την Τοπική Κοινότητα, καθώς επίσης όλους τους συντελέσαντες χορηγούς 
και ιδιαίτερα τους ανώνυμους εθελοντές και εθελόντριες, χωρίς την συμβολή των 
οποίων η υλοποίηση των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων δεν θα ήταν εφικτή.

Έκθεση φωτογραφίας
Ο Δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και το Ιταλικό Προξενείο Πάρου, διοργανώνουν έως 

και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, έκθεση φωτογραφίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Αγκαιριάς.

Οι εκθέτες είναι η Sarra Coretta και ο Ioannis Davios. Η έκθεση είναι καθημερινά 
ανοιχτή 20:00-23:00.

Οι Ναουσαίες στην Κρήτη!
Τη φθινοπωρινή του εκδρομή θα πραγματοποιήσει ο σύλλογος γυναικών Νάουσας 

Πάρου, από 28 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2013, συνεχίζοντας την προσπάθεια 
στήριξης του εσωτερικού τουρισμού, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του πάντα. 

Έτσι, παρά τις δυσκολίες της εποχής και μετά από απαίτηση των μελών του, ο σύλ-
λογος θα εκδράμει ξανά, μετά από αρκετά χρόνια, στην Κρήτη, γνωρίζοντας περιοχές 
που δεν είχε επισκεφθεί την προηγούμενη φορά! 

Περισσότερες πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 22840-51402, 
6945-533328 κ. Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, 22840-52468, 22840-51535, 6978-
446361 κ. Μαργαρίτα Σπύρου.

Του Σταυρού!
Ο Δήμαρχος Πάρου. κ. 

Χρήστος Βλαχογιάννης, 
ο Πρόεδρος και τα μέλη 
της Τοπικής Κοινότητας 
Αγκαιριάς, η Πρόεδρος 
και τα μέλη του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Αγκαι-
ριάς, προσκαλούν τους 
πολίτες του νησιού μας 
να τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους, τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν 
στην Αγκαιριά, για τον 
εορτασμό της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού, στις 
13 και 14 Σεπτεμβρίου 
2013.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013
ΩΡΑ 19.30 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013
ΩΡΑ 07.30:  Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ΩΡΑ 10.00: Λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού με την συνοδεία του 1ου Συστήματος 

Ναυτοπροσκόπων Λευκών. (Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί η 
παραδοσιακή ρεβιθάδα).

ΩΡΑ 20.30: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών στο λιμάνι της Αλυκής.
Οι εκδηλώσεις είναι συνδιοργάνωση του Δήμου Πάρου, της Τοπικής Κοινότητας 

Αγκαιριάς, της Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (περιοχή Αγ. 
Σοφίας) ευκαιρία, πωλεί-
ται νεόδµητο διαµέρισµα, 
διαµπερές, 1ου ορόφου, 
57 τµ. ∆ιαθέτει στεγασµένο 
πάρκινγκ, αποθήκη, αυ-
τόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284029056, 6973086872

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Ασπρι-
ές), πωλείται χωράφι, 3.570 
τµ, καλλιεργήσιµο, τιµή 
ευκαιρίας, µε γραµµή ρεύ-
µατος, θέα στον Παρασπόρο, 
1.500 µέτρα από θάλασσα. 
Επίσης στην ΠΟΥΝΤΑ, 
πωλείται οικόπεδο, εκτός 
οικισµού, εξ αδιαιρέτου,  
1.350 τµ, τιµή 12.000 €. Τηλ.: 
6973366992

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΆΟΥ-
ΝΑΣ (πίσω από το παλιό 
αεροδρόµιο), πωλείται α-
γροτεµάχιο, 8.400 µ., άρτιο 
και οικοδοµήσιµο, 1.500 
µ. από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6972607173 

ΝΑΟΥΣΑ (παραλία Αγ. 
Αναργύρων), πωλείται προ-
νοµιούχο οικόπεδο, εντός 
σχεδίου, 300τµ, µε άδεια για 
3 µεζονέτες. Τιµή 170.000 
€. Τηλ.: 2284052225, 
6944856105 

ΆΜΠΕΛΑ, πωλείται οι-
κόπεδο, 7.414 τµ. Τηλ.: 
2284021853

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης),ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Κουνάδος), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µεζο-
νέτα-µονοκατοικία, 100 τµ, 
µε πολύ καλή θέα. 
Τηλ.: 6972092675

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα µε 2 υπνοδωµάτια και 
κεντρική θέρµανση. 
Τηλ.: 6976558399 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται δυάρι 40 τµ, 
τριάρι 60 τµ. και γκαρσονιέ-
ρα 25τµ. Τηλ.: 2284022331, 
6974299340

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα, 40 
τµ., 1ος όροφος, διαµπερές, 
πλήρως ανακαινισµένο, τιµή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο διαµέρισµα, τριάρι 
(δύο κρεβατοκάµαρες), 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284029056, 6973086872 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 110 τµ, µε 3 υ-
πνοδωµάτια, 2 WC, κεντρική 
θέρµανση και κλιµατισµό, 
ενεργειακά κουφώµατα, 
γκαράζ, κήπο, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 2284091027, 
6948236900

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζε-
ται δυάρι, 58 τµ, διαµπερές, 
πλησίον ΗΣΑΠ. Ιδανικό για 
φοιτητές. Τηλ.: 6945276598, 
2106133725 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Σταυρός – Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται για µόνιµη κα-
τοικία, ένα υπερυψωµένο 
ισόγειο, 104 τµ. Με αυλή, 
µπαλκόνι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, ισόγεια, πε-
τρόκτιστη, νεόδµητη, 30 
τµ, µε ηλιακό, θέρµανση, 
πάρκινγκ, θέα, πλήρως επι-
πλωµένη και εξοπλισµένη. 
Τηλ.: 6988401084

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΥΣΙΔΙΑ ΠΟΥ-
ΝΤΑΣ (έναντι Αντιπάρου), 
ενοικιάζονται δύο δίχωρα 
ισόγεια, επιπλωµένα, µε 
κήπο. Τηλ.22840-91061,  
6945871071

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία ανακαινισµένη, 110 
τµ, πλήρως εξοπλισµένη, 
µε συνθετικά κουφώµατα, 
3 υπνοδωµάτια, συναγερµό, 
τζάκι, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, κήπο, δεξαµενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972607173 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (1,5 χλµ. από το 
λιµάνι), ενοικιάζεται µεζονέ-
τα-δυάρι, µε air-condition, 
ηλιακό και θερµοσίφωνα. Τι-
µή λογική. Τηλ.: 2284091951 

ΑΛΥΚΗ (εντός οικισµού), 
ενοικιάζεται διαµέρισµα 
126 τµ. Έτος κατασκευής 
2008, 3 υπνοδωµάτια, 2 
µπάνια, αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση, θερµοσίφωνας 
3πλης ενέργειας, τζάκι, air-
condition, κλειστό γκαράζ. 
Τηλ.: 6948060721  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Ανα-
στασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. Τηλ.: 
6977624072, 2284042937  

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζε-
ται ισόγεια κατοικία, 98 τµ, 
2 υπνοδωµάτια, 2 µπά-
νια, σαλόνι, κουζίνα, µε 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
6974812383, 6978126696 

ΑΜΦΙΑΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (Με-
θώνης 38 - Άγιος Αντώνιος), 
ενοικιάζεται διαµέρισµα 
70 τµ. Τηλ.: 2104006139, 
2284021088 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 

Κέντρο Υγείας), ενοικιάζεται 
χώρος 110 τµ, για κάθε χρή-
ση. Τηλ.: 6934179139
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (κοντά στο 
Γυµνάσιο-Λύκειο), ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα 
επιπλωµένη, µε τηλεόραση 
plasma, air-condition, wi-fi , 
πλυντήριο ρούχων, , πλή-
ρως εξοπλισµένη κουζίνα µε 
όλες τις ηλεκτρικές συσκευ-
ές, βεράντες, barbeque. 
Κατάλληλη για εκπαιδευ-
τικούς. Τηλ.: 2284022428, 
6973215533, 6984043234 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2Ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ, 380,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 100 
τµ, περιοχή Σουβλιά, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, µε 
πλήρη εξοπλισµό, όλα σε 
πολύ καλή κατάσταση. Σε 
καλή τιµή. Επίσης, ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ, 96 τµ, πάνω από το 
συνεργείο, σε καινούρια κα-
τάσταση, θέα θάλασσα, 100 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχεί-
ρηση mini-market-ψιλικά, 
εν λειτουργία.  
Τηλ.: 2284021861 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
δηµοτικού , γυµνασίου και 
λυκείου. Προετοιµασία για 

πανελλαδικές εξετάσεις.  
Τηλ: 6977445803

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
µε πολυετή πείρα, παραδίδει 
µαθήµατα σε όλα τα επίπε-
δα, lower, profi ciency. Τηλ.: 
6977646827 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙ-
ΚΟΣ µε πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
δηµοτικού, γυµνασίου και 
λυκείου. Τηλ.: 6982287020 

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ παραδίδει 
µαθήµατα σε παιδιά δηµο-
τικού και γυµνασίου και 
παρέχει φύλαξη σε νήπια. 
Τηλ.: 6973904258

ΙΤΑΛΙΚΑ παραδίδονται, 
από καθηγήτρια Ιταλικής 
φιλολογίας, σε παιδιά και ε-
νήλικες. Τηλ.: 6947691912 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα. Προσιτές τιµές. Τηλ.: 
6989814678

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΤΕ ζητείται για αγορά, 
στην περιοχή Αμπελάς 
Πάρου. 
Τηλ. : 6944381010

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ανατρεπόµε-
νο, τετράξονο, µάρκας 
MERCEDES AKTROS πω-
λούνται. Τηλ.: 6977755656 

MERCEDES IX πωλείται, 
C180, µοντέλο 2010, 1600 
cc, χρώµα µαύρο, φύλαξη σε 
γκαράζ. Τηλ.: 6949197613 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώ-
τη λόγω µετακόµισης: 
κρεβατοκάµαρα, τραπεζα-
ρία, τραπεζάκι σαλονιού, 
καναπές τριθέσιος, ψυ-
γείο, κεραµική κουζίνα, 
πλυντήριο 7 κιλών, φουρ-
νάκι µικροκυµάτων. Όλα 
µαζί 2.000 €. Πωλούνται και 
χωριστά.
Τηλ.: 6976433642

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 15 Σεπτεμ-
βρίου, στον Ιερό Ναό Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος  
στη Μάρπησσα, θα τελεστεί 
το 40ήμερο μνημόσυνο του 
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού, Φυσι-
λάνη Γεωργίου του Ευαγ-
γέλου. 

Η οικογένεια του. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Το φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών «το ιδιαίτερο» της 
Κατερίνας Μπαρμπαρίγου και 
του Νίκου Γαβαλλά, στη Νά-
ουσα, σημείωσε 100% επιτυ-
χία στις εξετάσεις του Μαΐου. 

Συγχαρητήρια στους μαθη-
τές :

Ραφτόπουλο Γαβριήλ
Δημάκη Δημήτρη
Osoja Esra
Μπούμπα Γιάννη
Αβραάμ Κλέα
Βελέντζα Βασίλη
Πετροπούλου Μαρία
Γιάννο Σπύρο
Bushaj Xhorxhi 
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader 
and scan this QR code and you will have a link straight 
to all the What's On information for Paros & Antiparos.

SEPTEMBER 2013
For events marked (#), contact KDEPAP (Cultural Dept) at Paros 

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap 
For events at the Paros Park near Kolymbithres 22840-53520, www.

parospark.com
 
REMINDER - BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 

RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!

continuing...
until 15 Sep, Exhibition by Frédéric Bootz (painting) and Jean-

Baptiste Leullier (sculpture) at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. 
Duration 31/8-15/9, daily 6-10pm. Info: http://www.facebook.com/
FredericBootzArt

until 15 Sep, Platon Rivellis photography exhibition at Art Gallery 
anti, Kastro, Antiparos. Duration 31/8-15/9, daily 7pm-12.30am.  Info: 
694-489-8924 & 697-440-0035,www.antiartgallery.gr, http://www.
facebook.com/anti.antiparos

until 25 Sep, Elke Hellas Markopoulos exhibition “The Soul of 

Plants” at Apothiki Center, Paroikia. Duration 6-25/9, daily 11am-
1.30pm. Info: 697-954-0416, www.markopoulos.eu,www.apothiki.
com

until 30 Sep, “Whispers on White Marble” exhibition by V. Vasilis, C. 
Lazarakis, S. Mavromichalis & C. Riganelli at Yria Kostos. Info: www.
studioyriaparos.com

until 30 Sep, Art exhibition ‘Utopia’ by Gagianos, Lavdas, 
Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & 
Zoumboulakis at Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. 
Duration 28/6-30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  astirofparos.
gr 

until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions, Fotis Art 
Cafe Naoussa & Franca Scala Restaurant Paroikia. Duration 14/6/13-
30/5/14, 10am-3am. Info:  Fotis 697-033-9326, Franca Scala 22840-
24407, medusaartgallery.com 

     
10-17 Sep, Songwriting course at Paros Philoxenia Hotel, New 

Golden Beach. Info:www.paroscreativeholidays.com
10-17 Sep, Harmony Singing course at Paros Philoxenia Hotel, 

New Golden Beach. Info:www.paroscreativeholidays.com
10 Sep, Opening of Sara Gorretta & Ioannis Davios photography 

exhibition at the Angeria Cultural Centre. Duration 10-15/9, daily 
8-11pm. Info: KDEPAP 22843-60167/8,http://www.facebook.com/
Kdepap

10 Sep, 9pm, Opening of Artway exhibition at the Municipal Art 
Space (Dimitracopoulos Building), Paroikia. Duration 10-20/9, daily 
6-12pm. Info: www.arthellas.gr/artway.html

11-16 Sep, 1st Pancycladic Trade Festival & Exhibition organized by 
the Trade & Business Association of Paros-Antiparos. Info: Apostolos 
694-646-8060, Panayiotis 694-718-4264, http://www.facebook.com/
sylogosp

11-21 Sep, Yoga Retreat with Bram Levinson at Margarita Studios, 
Ambelas. Info: http://www.bramlevinsonyoga.com/retreats.html

13-15 Sep, “Tantra:the Path of Love & Beauty” workshop with 
Marie-Ginette & Benoit Paquette at Tao’s Center, Ambelas. Info: 22840-
28882, www.taos-greece.com

13 Sep, 8.30pm, Artist’s Talk by Elke Hellas Markopoulos at 
Apothiki Center, Paroikia.  Info: 697-954-0416, www.markopoulos.eu, 
www.apothiki.com

14 Sep, around 10am, Holy Cross (Timios Stavros) celebration 
following the liturgy. Food & drink off ered and traditional ‘revythada’ 
in the church courtyard of Aghios Georgios, Angeria. Celebrations 
continue in the evening following the 7pm church service in the port 
of Alyki at 8.30pm.#    

16 Sep, 8.30pm, Concert by “The Kompany” at the Paros Park near 
Kolymbithres. Entrance: Free. Info: 22840-53520, www.parospark.
com

17 Sep, International Coastal Cleanup Day, the largest volunteer 
eff ort of its kind.  Seewww.oceanconservancy.org

http://www.youtube.com/watch?v=td8RkPDOPuc#at=199
18-22 Sep, 5pm, Start of 1st Ageranos Cycle with traditional music 

and dancing at the Archilochos Hall, Paroikia & Community Centre 
Lefkes. Info: http://www.facebook.com/ageranos.kyklos

18 Sep, 1st Ageranos Cycle at Archilochos Hall, Paroikia: 7.30 
Presentation of the Events Programme, 8pm Talk on “Types of 
Dance in Labyrinth Forms” with Voula Kritikou, 8.30pm Documentary 
Screenings (excerpts) “Music Village” by Andreas Siadimas and “The 
Mysteries of Music” by Nikos Kipourgos, 9pm Concert “On the east of 
the Aegean” with Maria Simoglou and Stratis Psadarelis.  Info: http://
www.facebook.com/ageranos.kyklos 

19 Sep, 1st Ageranos Cycle at the Community Hall, Lefkes: 
4-6.30pm Singing Workshop & Talk, 7.30-10pm Dance Workshop & 
Talk.  Info: http://www.facebook.com/ageranos.kyklos 

20-22 Sep, “Vocal Journey” workshop with Amit Carmeli at Tao’s 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

20 Sep, 1st Ageranos Cycle at the Community Hall, Lefkes: 3-5pm 
Singing Workshop & Talk, 5-7pm Dance Workshop & Talk, 8.30pm 
Documentary Screening “Music Village” by Andreas Siadimas, 9.30pm 
Concert with traditional songs from Epirus, Thessaly & Central Greece 
with Christos Natsios & Theophilos Matthaios. Info: http://www.
facebook.com/ageranos.kyklos

Νέο ΔΣ στον Αμπελά
Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 8 Αυγούστου, το 1ο  ΔΣ του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού 

Συλλόγου «Αμπελάς» Πάρου, συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Στέλλα Φυρογένη Αντιπαριώτη.
Α/πρόεδρος: Νικήτας Αντιπαριώτης και για την επόμενη χρονιά Άννα Βεντουρή.
Γεν. Γραμματέας: Γαρυφαλλιά Τριπολιτσιώτη 
Ταμίας: Μαρία Τριπολιτσιώτη.
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων: Κατερίνα Πέππα Φοίφα.
Μέλη: Αννα  Βεντουρή και Μαίρη Μενέγου.
Αν. μέλη: Αργίτη Μαρία, Πάχτα Ελευθερία, Φραγκίσκος Κουνάνης, Κυραγιάννης  Βασίλειος, 

Σκαραμαγκάς Γιάννης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Αντιπαριώτη Λουκία, Φράγκος Παναγιώτης Αργίτη Κατερίνα.

Εισιτήρια πλοίων και 
ανήλικοι

Δύο συμπολίτες μας, 
οι κ.κ. Νίκος Μαρινάκης 
και Δημήτρης Γεωργιά-
δης, έστειλαν προς την 
«Blue Star Ferries», που 
δραστηριοποιείται στα 
νησιά μας την παρακάτω 
επιστολή, με αφορμή το 
μειωμένο εισιτήριο των 
ανηλίκων.

Η επιστολή έχει ως 
εξής:

«Με την επιστολή μας 
θέλουμε να ρίξουμε την προσοχή σας σε ένα λάθος της κάρτας seasmiles 
της εταιρείας σας. Ως νησιώτες, μόνιμοι κάτοικοι της Πάρου, κάνουμε συ-
νεχή χρήση των πλοίων σας οικογενειακώς όλο το έτος. Όμως τα ανήλικα 
παιδιά μας δεν έχουν το δικαίωμα κατοχής κάρτας seasmiles.

Σημειώνεται ότι άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στα νησιά μας, εκ-
δίδει ανάλογη κάρτα στα ανήλικα άτομα. Τα παιδιά άνω των 10 ετών, σύμ-
φωνα με τον κανονισμό της εταιρείας σας, πληρώνουν ολόκληρο εισιτήριο. 
Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Φοιτητές, στρατιώτες και άλλες κατηγορίες 
(και ορθώς) που είναι μεγαλύτερης ηλικίας άτομα πληρώνουν μειωμένο 
ναύλο. Όταν τα παιδιά μας βγουν από το πλοίο στον Πειραιά ή στα ΚΤΕΛ 
των νησιών μας πληρώνουν επίσης μειωμένο (και πάλι ορθώς). Όμως δεν 
δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο στα πλοία. Και ενώ τα παιδιά πληρώνουν 
πλήρες εισιτήριο, η εταιρείας σας δεν τους χορηγεί κάρτα seasmiles επει-
δή είναι ανήλικοι! Δηλαδή μονά – ζυγά τα παιδιά είναι χαμένα. 

Εμείς ως γονείς πληρώνουμε το εισιτήριο των παιδιών μας. Αν δεν μπο-
ρούν, ως ανήλικοι, να κατέχουν κάρτα seasmiles, θα μπορούσε να φορτώ-
νονται οι πόντοι των εισιτηρίων τους στις κάρτες των γονέων που καταβά-
λουν το αντίτιμο. Είναι παράλογο να φορτώνονται οι πόντοι των εισιτηρίων 
των αψύχων αυτοκινήτων μας και όχι των εμψύχων τέκνων μας! Είναι 
παράλογο ενώ μπορούμε να εκδώσουμε δωρεάν εισιτήρια για τα παιδιά 
μας από τους πόντους που έχουμε συγκεντρώσει, να μην μπορεί να μας 
δώσουν πόντους τα εισιτήρια τους που πληρώνουμε.

Είναι σημαντικό για τους νησιώτες επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πλοία 
σας όλο το χρόνο πολλαπλώς, να μην συνεχιστεί αυτό το λάθος και παρα-
καλούμε για την άμεση μέριμνά σας».

Μεταφορά κυνηγετικών
σκύλων

Παράνομη θεωρείται πλέον η με-
ταφορά κυνηγετικών σκύλων με αυ-
τοκίνητο, σε ξύλινα ή άλλα κλουβιά 
προσαρτημένα στο πίσω μέρος του 
οχήματος, εκ τός καμπίνας.

Συγκεκριμένα, με ενέργειες της 
Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περι-
βαλλοντικής Ομοσπονδίας εκδόθηκε 
η εγκύκλιος 1969/100521/14.8.13 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
4039 για την προστασία των κυνηγό-
σκυλων.

Οι κυνηγοί που θα συλληφθούν να παραβαίνουν το νόμο θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο τουλά-
χιστον 300 ευρώ ανά παράβαση. Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή των προστίμων είναι τόσο η 
Θηροφυλακή όσο και η Αστυνομία σύμφωνα με τον ν. 4171,αρ. 81, παρ. 5. Όπως επισημαίνουν 
οι φιλοζωικές οργανώσεις «η νομοθεσία προβλέπει εμβολιασμό και σήμανση (microchip) όλων 
των κυνηγόσκυλων, αλλιώς αφαιρείται η άδεια κυνηγιού του ιδιοκτήτη τους» και χαρακτηρίζουν 
ως «μεσαιωνική» τη συνήθεια μεταφοράς των κυνηγόσκυλων σε κλουβιά όπου κινδυνεύουν 
τόσο από τροχαία όσο και από τα καυσαέρια της εξάτμισης.

Για το θέμα τα δασαρχεία της χώρας επαγρυπνούν και έχουν ήδη λάβει εντολή για να ελέγ-
χουν το θέμα.
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Οι Ακαδημίες του 
Μαρπησσαϊκού

Ο Μαρπησσαϊκός, θέλοντας να ενθαρρύνει τα αθλητι-
κά ιδεώδη του τόπου μας, ξεκίνησε τα τμήματα ακαδη-
μιών ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ από τον Σεπτέμ-
βριο, τα οποία θα διαρκέσουν έως και το Μάιο.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πλη-
ροφορίες είναι: Ποδόσφαιρο 22840-41224 και 22840-
42195 Μπάσκετ: 6945-083520 Βόλεϊ: 6972308716.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού ο στό-
χος του είναι:

«Οι σύγχρονες τεχνικές εκμάθησης και διαπαιδαγώ-
γησης από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους 
προπονητές μας έχουν ως στόχο ο Α.Μ.Ε.Σ ΜΑΡΠΗΣ-
ΣΑΪΚΟΣ να βοηθήσει τις αθλήτριες και τους αθλητές:

- Να καταφέρουν να αποκτήσουν σωστή αθλητική 
παιδεία

- Να μάθουν τον όρο «Ομαδικότητα» και να συνεργά-
ζονται με συμπαίκτες/τριες προπονητές και εφόρους

- Να αποκτούν ευθύνη των ενεργειών τους κατά την 
προπόνηση και τον αγώνα

- Να χαίρονται παίζοντας το αγαπημένο τους άθλημα 

και να αξιοποιούν τον χρόνο τους σωστά
- Να καταφέρουν να αποκτήσουν αθλητική νοοτροπία
- Να προσανατολιστούν στον αθλητισμό και να αποδί-

δουν την ενεργητικότητά τους σε αθλητικές δραστηριό-
τητες.

Σας ενημερώνουμε ότι και τους θερινούς μήνες θα 
δημιουργούνται διάφορα camp. Βλέψεις του συλλόγου 
είναι η ανάπτυξη των αθλημάτων και τους μήνες του κα-
λοκαιριού. Σας ευχαριστούμε εκ των πρότερων για την 
συμμέτοχη και την στήριξη».

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στα 
γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων, στην Ερμούπολη Σύρου, 
η κλήρωση των αγώνων πρωταθλήματος και του κυ-
πέλου Κυκλάδων.

Φέτος, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους. 
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάρτισης των 
τριών ομίλων είναι η ευκολότερη και οικονομικότερη 
μετακίνηση των ομάδων στα νησιά. 

Στον πρώτο όμιλο μετέχουν 7 ομάδες από τα νησιά 
Σύρου, Τήνου και Άνδρου –που για πρώτη φορά λόγω 
των οικονομικών προβλημάτων- θα λάβει μέρος μόνο 
με μία ομάδα στο πρωτάθλημα. Στο δεύτερο όμιλο θα 
μετέχουν μόλις 6 ομάδες από τα νησιά Πάρου, Σίφνου, 
Σερίφου και Μήλου. Ο Β’ όμιλος είναι και ο φτωχότερος 
σε συμμετοχή και φυσικά πρωτάθλημα με 10 όλες και 
όλες αγωνιστικές θυμίζει περισσότερο τουρνουά… Στον 
τρίτο όμιλο θα μετέχουν 9 ομάδες από τα νησιά Νάξου, 
Σαντορίνης και Ίου. Οι αγώνες πρωταθλήματος θα ξεκι-
νήσουν στις 5-6 Οκτωβρίου.

 
Ο πρωταθλητής

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων και τη 
κατακύρωση της βαθμολογίας, στους τρεις ομίλους, 
οι πρώτοι της βαθμολογίας (ομάδες τρεις) ο δεύτερος 
του 3ου ομίλου και ο νικητής του αγώνα μπαράζ μεταξύ 
των δεύτερων της βαθμολογίας του 1ου και 2ου ομίλου 
(σύνολο ομάδων 5), αγωνίζονται μεταξύ των σε μονούς 
αγώνες σε ουδέτερη έδρα με βαθμολογία. Ο πρώτος 
της βαθμολογίας των αγώνων αυτών είναι ο πρωτα-
θλητής Α’ κατηγορίας Κυκλάδων περιόδου 2013-2014.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομά-
δων στην πρώτη θέση για την τελική κατάταξη των 

ομάδων αυτών, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα των 
μεταξύ των αγώνων. Αν και πάλι δεν υπερτερεί κάποια 
ομάδα, ο πρωταθλητής αναδεικνύεται με αγώνα μπα-
ράζ. Οι αγώνες μπαράζ διεξάγονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Α.Π. 

Η κλήρωση του Β’ ομίλου
 1η-6η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου – ΑΜΕΣ Νηρέας
Πανσιφναϊκός – Αστέρας Μαρμάρων
Α.Ο. Σερίφου – Παμμηλιακός
 
2η-7η αγωνιστική
Νηρέας – Πανσιφναϊκός
Παμμηλιακός – Α.Ο. Πάρου
Αστέρας Μαρμάρων – Α.Ο. Σερίφου
 
3η-8η αγωνιστική
Νηρέας – Παμμηλιακός
Αστέρας Μαρμάρων – Α.Ο. Πάρου
Πανσιφναϊκός – Α.Ο. Σερίφου
 
4η-9η αγωνιστική
Παμμηλιακός – Αστέρας Μαρμάρων
Α.Ο. Πάρου – Πανσιφναϊκός
Α.Ο. Σερίφου – Νηρέας
 
5η-10η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Νηρέας
Πανσιφναϊκός – Παμμηλιακός
Σέριφος – Α.Ο. Πάρου
ΣΗΜ: Οι αγώνες του Β’ γύρου θα γίνουν αντίστροφα 

στις έδρες των αντιπάλων. 

Στους δύο άλλους ομίλους της ΕΠΣΚ η κλήρωση της 
πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής:

A’ όμιλος
Άνω Μερά – A.E Στενής Τήνου
Α.Ο Υδρούσας – Α.Ο. Σύρου
Α.Ο. Τήνου – Α.Ο Πάγου
Ρεπό: Αίας Σύρου

Γ’ όμιλος
Λάβα – Φιλώτι
Πανθηραϊκός – Αστέρας Τραγαίας
Αναγέννηση Νάξου – Θύελλα Καμαρίου
ΠΑΣ Νάξου – ΑΣ Ίου
Ρεπό: Καρτεράδος

Κύπελλο
Την ίδια μέρα με την κλήρωση του πρωταθλήματος 

πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση του κυπέλου ΕΠΣ 
Κυκλάδων. Η κλήρωση των αγώνων έχει ως εξής:

Α.Ο. Σύρου – Α.Ο Πάγου
Α.Ε Στενής Τήνου – Α.Ο. Τήνου
Α.Ε Υδρούσας – Άνω Μερά Μυκόνου
Αστέρας Μαρμάρων – ΑΜΕΣ Νηρέας
ΑΜΣ Φιλώτι – ΠΑΣ Νάξου
Αναγέννηση Νάξου – Αστέρας Τραγαίας
Α.Ο Πανθηραϊκός – Α.Ο Καρτεράδος
Α.Ο Λάβα – Α.Σ Θύελλα Καμαρίου
Άνευ αγώνα περνούν στον επόμενο γύρο οι ομάδες 

Αίας Σύρου και Α.Ο Πάρου.

Αρχίζει το ματς!
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Παριανά 
Δελφίνια!

Πραγματοποιήθηκαν στα τέλη 
Αυγούστου, τα εσωτερικά πρω-
ταθλήματα κολύμβησης του 
ΝΟΠ και ΑΟΠ.

Πρωτάθλημα ΑΟΠ
Το Σάββατο στις 24 Αυγού-

στου 2013 πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία το 1ο εσωτερικό 
Πρωτάθλημα Κολύμβησης του 
ΑΟΠ σε πισίνα της Σάντα Μαρί-
ας, στη Νάουσα. 

Οι 90 αθλητές και αθλήτριες 
που έλαβαν μέρος προσέφε-
ραν ωραίο θέαμα με αμείωτο 
ενδιαφέρον και εξέπληξαν με 
την άψογη συμπεριφορά τους 
αποδεικνύοντας για ακόμη μία 
φορά πως ο αθλητισμός ενώνει 
και προάγει τον πολιτισμό. 

Τα αποτελέσματα της τελικής 
κατάταξης ανά κατηγορία είναι 
τα εξής:

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΓΟΡΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΠΟΔΙΑ
1ος Μαραγκουδάκης Αντρέας
2ος Μπαρμπαρήγος Αργύρης
3ος Σκιαδάς Κωνσταντίνος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΠΟΔΙΑ
1η Γκίνη Φαίδρα
2η Τσίπη Αγάθη
3η Σιφναίου Ελευθερία

ΑΓΟΡΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΠΟΔΙΑ - 
ΧΕΡΙΑ

1ος Μαραγκουδάκης Αντρέας
2ος Σκιαδάς Χαράλαμπος
3ος Γκιάλπης Ευάγγελος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΠΟΔΙΑ 
- ΧΕΡΙΑ

1η Τσίπη Αγάθη
2η Γκίνη Φαίδρα
3η Μαούνη Κατερίνα

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος Τσώλης Παναγιώτης
2ος Σκιαδάς Αλέξης
3ος Σιφναίος Πέτρος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η Κεμπάμπη Λυδία 
2η Γιαννούλη Δανάη
3η Πετροπούλου Ιακωβίνα

ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1ος Πρέκας Γρηγόρης 
2ος Τσώλης Παναγιώτης 
3ος Σιφναίος Πέτρος 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1η Κεμπάμπη Λυδία
2η Γιαννούλη Δανάη
3η Τσίγκα Φραντζέσκα

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος Ζώκας Αλέξανδρος
2ος Κεμπάμπης Ευθύμιος
3ος Σκιαδάς Διονύσης

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η Νίκα Ευαγγελία
2η Ντόλκα Χριστίνα
3η Σιφναίου Μαρία

ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1ος Κεμπάμπης Ευθύμιος
2ος Κονταξάκης Σπύρος
3ος Σκανδάλης Κωνσταντίνος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1η Ντόλκα Χριστίνα
2η Κεμπάμπη Λυδία
3η Νίκα Ευαγγελία

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος Κονταξάκης Σπύρος 
2ος Ζώκας Αλέξανδρος
3ος Κεμπάμπης Ευθύμιος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η Κεμπάμπη Λυδία
2η Νίκα Ευαγγελία
3η Ντόλκα Χριστίνα
Σε σχετική ανακοίνωσή του 

ΑΟΠ τονίζει: «Συγχαρητήρια σε 
όλους! Στους συμμετέχοντες 
αθλητές και αθλήτριες. Σε όλους 
τους γονείς που μας υποστήρι-
ξαν σε αυτό το νέο ξεκίνημα του 
ΑΟΠ και παρέστησαν σε αυτούς 
τους αγώνες των παιδιών δη-
μιουργώντας μια ευχάριστη και 
εορταστική ατμόσφαιρα. Στα 
παιδιά της αγωνιστικής ομάδας 
που βοήθησε ουσιαστικά στην 
οργάνωση και την διεξαγωγή 
των αγώνων ενώ εντυπωσίασε 
με τις επιδόσεις της. Τον προπο-
νητή μας κ. Νέστορα Γκίκα για 
την εξαιρετική συνεργασία».

Τέλος, ο ΑΟΠ απεύθυνε ιδιαί-
τερες ευχαριστίες στους χορη-
γούς του.

Πρωτάθλημα ΝΟΠ
Με επιτυχία διεξήχθη το 17ο 

ετήσιο Εσωτερικό Πρωτάθλη-
μα Κολύμβησης «Γεώργιος Π. 
Μπίσμπας», το Σάββατο 31 Αυ-
γούστου, στις εγκαταστάσεις της 
κολύμβησης στη θέση Καλακώ-
να.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος 
περισσότεροι από 80  αθλητές 
όλων των ηλικιών που συμμε-
τείχαν στα καλοκαιρινά μαθή-
ματα του ομίλου, ηλικίας από 4 
μέχρι 14  ετών, σε πέντε αγω-
νίσματα. Από τους συμμετέχο-
ντες βραβεύτηκαν 60 παιδιά 
που πήραν θέσεις μεταλλίων 
ενώ  τα υπόλοιπα πήραν  ανα-
μνηστικά διπλώματα.

Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ 
σημειώνει:

«Οι προπονητές της κολύμβη-
σης θέλουν να ευχαριστήσουν 
όλους τους γονείς που εμπι-
στεύτηκαν και φέτος τα παιδιά 
τους στα χέρια τους. Θέλουμε να 
σας θυμίσουμε ότι ο όμιλος μας 
στα 20 χρόνια που λειτουργεί το 
τμήμα της κολύμβησης, έχει μά-
θει να κολυμπούν περισσότερα 
από τρεις χιλιάδες παιδιά.

Δυστυχώς ενώ τα νούμερα 
είναι μεγάλα οι υποδομές δεν 
υπάρχουν και παρά τις όποιες 
ενοχλήσεις μας δε θα κατασκευ-
αστούν στο άμεσο μέλλον. Επί-
σης, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο 
στους προπονητές μας Παντε-
λαίου Μαρία και Δημητρόπουλο 
Νικόλα για την προσπάθεια που 
κατέβαλλαν αλλά και για το απο-
τέλεσμα που είναι απλά πολύ 
καλό».

Τα αποτελέσματα της τελικής 
κατάταξης ανά κατηγορία είναι 
τα εξής:

BABY SWIM
ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙ-

ΝΗ
ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΑΒΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΑΝΙΔΑ 100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
(ελεύθερο)

ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΙΒΗ
ΝΤΑΝΑΚΟΥ ΙΡΙΣ
ΤΣΟΡΑΠΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΕΦΑΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΝΙΔΑ 100 μ ΑΓΟΡΙΑ 
(ελεύθερο)

ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ
ΤΣΟΡΑΠΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΩΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΙΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΑΝΙΔΑ 100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(ύπτιο)
ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΤΣΟΡΑΠΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΤΑΝΑΚΟΥ ΙΡΙΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΙΒΗ
ΚΕΦΑΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΝΙΔΑ 100 μ ΑΓΟΡΙΑ 
(ύπτιο)

ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΩΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΟΡΑΠΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

50 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ -1η ΣΕΙΡΑ- 
(ελεύθερο)

ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ
ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

50 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ -2η ΣΕΙΡΑ- 
(ελεύθερο)

ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΟΙΒΗ
ΠΗΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΖΕΝΙΑ
ΝΙΝΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΙΚΜΑΝ ΠΟΠΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΙΒΗ

50 μ ΑΓΟΡΙΑ (ελεύθερο)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

50 μ ΑΓΟΡΙΑ (ύπτιο)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (8-9ΧΡΟ-
ΝΩΝ) ελεύθερο

ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΔΡΙΕΤΤΑ
ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΕΡΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ

100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (8-9ΧΡΟ-
ΝΩΝ) ύπτιο

ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΔΡΙΕΤΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΕΡΕΖΑ

ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΤΑΝΙΑ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΚΛΕΙΩ

100 μ ΑΓΟΡΙΑ (ελεύθερο)
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΗΣΗ ΜΑΤΕΟ
ΜΠΡΟΥΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

100 μ ΑΓΟΡΙΑ (ύπτιο)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΗΣΗ ΜΑΤΕΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (8-9ΧΡΟ-
ΝΩΝ) πρόσθιο

ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΔΡΙΕΤΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΕΡΕΖΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ

100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ΑΓΟΡΙΑ 
ΜΙΞ  (10 +) πρόσθιο

ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΧΙΚΜΑΝ ΜΕΙΣΗ
ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΜΠΡΟΥΣ ΙΩΣΗΦ(πρόσθιο)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (πρόσθιο)

100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ΑΓΟΡΙΑ 
ΜΙΞ (10 + ) ελεύθερο

ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΧΙΚΜΑΝ ΜΕΙΣΗ
ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

50 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (πεταλού-
δα)

ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΝΑΣΚΗΝΗ
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΔΡΙΕΤΤΑ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ
ΧΙΚΜΑΝ ΜΕΙΣΗ

100 μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ΑΓΟΡΙΑ 
ΜΙΞ  (10 + ) ύπτιο

ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΧΙΚΜΑΝ ΜΕΙΣΗ
ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
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Τι σημαίνει Κέντρο Υγείας;
Για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει Κέντρο Υγείας 

πρέπει να πάρει υπόψη του τα εξής: Πρόκειται για 
Μονάδες Υγείας που η αποστολή τους είναι η παροχή 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον πληθυσμό. Τι 
περιλαμβάνει αυτό;

- Προσανατολισμός στην πρόληψη ασθενειών,
- σχολιατρική φροντίδα,
- υπηρεσίες ιατρικής της εργασίας,
- ενημέρωση του πληθυσμού για την αγωγή υγείας,
- υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας που έχει ανά-

πηρο μέλος ή παιδί,
- κέντρα ψυχικής υγείας,
- παιδιατρικά ιατρεία,
- γυναικολογικά ιατρεία,
- ιατρεία στελεχωμένα με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Άρα, το Κέντρο Υγείας πρέπει να έχει άμεση σύνδεση με χώρους δουλειάς, σχο-

λεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά. Κι’ όμως, αν όλα τα παραπάνω αποτελούν τους 
στοιχειώδεις σκοπούς ύπαρξης και λειτουργίας ενός Κέντρου Υγείας, σκεφθείτε και 
βγάλτε τα συμπεράσματά σας τι απ’ όλα αυτά επιτελεί το δικό μας –και όχι 
μόνο- Κέντρο Υγείας.

Κι’ όμως, σε μια περίοδο, σε μια εποχή, που υπάρχει πληθώρα εξειδικευμένου 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνικά μέσα, μηχανήματα,

σε μια εποχή, όπου η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει άλματα και μπορούν 
να σώζουν ζωές από ασθένειες, κάτι που μπορεί να ήταν αδιανόητο πριν από μερικές 
δεκαετίες, οι εργαζόμενοι υποφέρουν και δεινοπαθούν. Δεν απολαμβάνουν 
τις αυτονόητες ιατρικές υπηρεσίες όταν τις χρειαστούν.

Αντί όλες αυτές οι δυνατότητες να μετουσιώνονται σε ένα οργανωμένο, πλήρες, 
δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας, που περιλαμβάνει και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, για να καλύπτονται οι ανάγκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών, η κατά-
σταση θυμίζει ...σκορποχώρι. Μια κατάσταση που, παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες του ελλιπέστατου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επιδεινώ-
νεται μέρα με τη μέρα μέσα από τις περικοπές, την μείωση των κρατικών 
δαπανών για την Υγεία, μέσα από μια πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία 
σαν εμπόρευμα και όχι σαν αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, σ’ αυτή την πολιτική που θυσιάζει την υγεία του 
λαού για να σωθούν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών και των μονοπωλίων, 
απαιτείται ο αγώνας για καθολικά δημόσια δωρεάν Υγεία, να γίνει υπόθεση του κάθε 
εργαζόμενου, να γίνει υπόθεση των ασθενών, του ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού, υπόθεση των λαϊκών οικογενειών του νησιού μας και όχι μόνο.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Αρχή με απεργίες 
στα σχολεία

Μετά την απόφαση της ΟΛΜΕ για πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες από 
16 Σεπτεμβρίου, οι δάσκαλοι της δημόσιας εκπαίδευσης (ΔΟΕ) αναμένεται να καθο-
ρίσουν τη στάση τους (η απόφασή τους θα λαμβανόταν μετά το κλείσιμο της ύλης της 
εφημερίδας μας).

Το μήνυμα Βλαχογιάννη

Σαφή πολιτικό χρώμα έδωσε ο δήμαρχος Πά-
ρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, στο μήνυμά του με 
αφορμή το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο 
κ. Βλαχογιάννης σημειώνει:

«Αρχίζει μια νέα σχολική χρονιά η οποία θα 
έπρεπε να είναι γεμάτη όνειρα, προσδοκίες, φιλο-
δοξίες, επιθυμία και όρεξη για δουλειά, πρόοδο και 
επιτυχίες.

Είναι αλήθεια όμως ότι δε συμβαίνει αυτό, αντι-
θέτως η κοινωνία μας είναι κουρασμένη από λά-
θος επιλογές και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Το νέο 
σύγχρονο σχολείο που όλοι προσδοκούμε δε θα το 
έχουμε και αυτή την σχολική χρονιά. Τα προβλήμα-
τα πολλά που αντί να μειώνονται διογκώνονται. Το 
μέτρο της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών και 
το νέο Λύκειο μας κουρεύουν τις ελπίδες για ένα 
καλύτερο αύριο. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των 
εκπαιδευτικών έρχονται ως φυσικό επακόλουθο. 

Τα χρήματα που διέθετε ο Δήμος για τα σχολεία σε σχέση με το παρελθόν έχουν 
μειωθεί κατά 75% περίπου. Πρέπει όμως να κάνουμε ότι μπορούμε για να εξασφα-
λίσουμε τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων μας. Σ’ αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία επιβάλλεται η καλή συνεργασία Δήμου, γονέων και εκπαιδευτικών για να 
ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία αλλά και να είμαστε παρόντες όλοι στον αγώνα για ένα 
δημόσιο σχολείο βελτιωμένο προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών, προς 
όφελος όλων μας. Η κοινή μας αγάπη για τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες και η 
επιθυμία μας για το καλύτερο των παιδιών μας ας είναι το σημείο αναφοράς όλων των 
προσπαθειών μας.    

Εύχομαι στις μαθήτριες και τους μαθητές καλή πρόοδο και στους εκπαιδευτικούς 
καλή σχολική και δημιουργική χρονιά».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Μήνυμα για τη νέα σχολική 
χρονιά

Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που βρίσκει  την 
εκπαιδευτική κοινότητα σε κατάσταση αναταρα-
χής και ανασφάλειας εξαιτίας  των αντιεκπαιδευ-
τικών και αντιλαϊκών μέτρων που εφαρμόζονται 
στη Χώρα μας,  ευχόμαστε σ’ όλους τους μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς, να έχουν μια καλή και 
δημιουργική σχολική χρονιά.

Κάθε σχολική χρονιά είναι ένας νέος δυναμικός 
δρόμος, ένας δρόμος με σκοπό να διαμορφώσει 
μια παιδεία με κέντρο τον άνθρωπο  

Κάθε χρόνος οικοδομεί τα θεμέλια για να μπορέ-
σει η ελληνική κοινωνία να γίνει σύγχρονη, υγιής, 
με κριτική σκέψη, με  κριτική άποψη  και συλλογικότητα.

Σήμερα, πιο πολύ από άλλες φορές, έχουμε ανάγκη, να αντιληφθούμε το σχολείο 
σαν αφετηρία για να φτιάξουν οι νέες γενιές έναν κόσμο με ανθρώπινο πρόσωπο, για 
να αλλάξουν ότι χρειάζεται να αλλαχθεί, για να προχωρήσουν σταθερά και να πετύ-
χουν περισσότερα και καλύτερα για τον τόπο μας και την κοινωνία.

Σήμερα έχουμε πιο πολύ ανάγκη από ένα ξεκίνημα πιο αισιόδοξο, πιο δημιουργικό, 
πιο γόνιμο.

 Γι΄αυτό το ξεκίνημα, γι΄αυτή τη σχολική χρονιά ευχόμαστε σε όλους – μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς – καλή αρχή, με δύναμη και υγεία. 

Γρηγορία Πρωτολάτη
Πάρος-ΑΞΙΑ

...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος 2014  ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

την δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια

καρτοθήκες ατζέντες

22840 28025


